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94- Ey iman edenler, Allah yoluna koyuldugunuz 
zaman, iyice ara~tlrm. Size selam verene; diinya hayatin1n 
gec;ici menfaat.ine goz dikerek; sen mii'min degilsin, deme
yin. Allah katlnda c;ok ganimetler vardrr. Once siz de 
oyleydiniz de Allah size lutfetti. Onun ic;in iyice ara~trrm. 
Muhakkak ki Allah, yaptlldann1zdan haberdard1r. · 

Cihad ve Ga.nimet 

imam Ahmed der ki: Bize Yahya lbn Ebu Btikeyr'in ... ibn Abbas'~ 
tan naklettigine gore; o, §oyle demi§tir: Siileym ogullanndan bir adam 
Hz. Peygamber (s.a.) in ashabmdan bir gruba rastlad1. Koyunlanm 
guduyordu ve onlara selam verdi. Onlar : Bu, sadece bizden korunmak 
ic;in selam verdi, diyerek uzerine yurudiller ve onu oldurerek koyunla-

' .. rw Hz. Peygamber (s.a.) e getirdiler. Bun\m uzerine: «Ey iman eden
ler, Allah yolunda cihada <;1kt1gmiz zaman iyice ara§tlrm ... » Ayeti nAzi! 
oldu. 

Hadisi tefsir babmda rivayet eden Tirmizi; bu, hasen bir hadistir, 
demi§tir. Bu konuda Usame ibn Zeyd'den de bir hadis rivayet edil
~tir. 
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Hadisi Ubeydullah ibn Musa kanallyla rivayet eden Hakim; isnad.I 
sa:hihtir, fakat Buharl ve Mti.sllm rivayet etmemi§lerdir, der. 

Hadisi ibn Cerir de Ubeydullah ibn Mllsa ve Abdurrahim ibn S'G.
leyman kanallyla tsrail'den rivayet etmi§tir. Tefsirinden ayn olarak ki
taplanndan birinde hadisi sadece Abdurrahman kanallyla rivayet et
tikten sonra da §oyle demi§tir: Bu, bize gore senedi s1hhatli bir haber
dir. Dfgerlerinin mezhebine gore ise saglam olrruyabilir. Bunun se
beplerinden birkac;1 §Oyledir : Hadisin SemmAk'den rivayeti §tiphelidir . 
.A.yetin kimin hakkmda nazil oldugu da ihtilafll olup baz1Ian Muhallem 
ibn Cessame hakkmda, diger baz1Ian 'Osame ibn Zeyd hakkmda nazil 
oldugunu 8oylemi§lerdir. Ba§ka gorii§ler de ileri stirtilmti§ttir. 

Ben de derim ki : Bu, garlb ve cte§itli yonlerden kabul edilemeyecek 
bir sozdur. ~oyle ki: Hadisin Semmak'den rivayeti sabit olup btiytik
Ierden bir~oklan bu hadisi ondan rivayet etmi§lerdir. !kinci olarak; !k
rime, sahih hadis kitablannda huccet kabul edilmi§tir. 'Oc;tincti ola
rak; hadis, bu kanaldan ba§ka bir kanal ile ibn Abbas'tan rivayet edil
mi§tir. Nitekim Buharl der kl: Bize Ali ibn Abdullah'm .. . ibn Abbas'
tan rivayetine gore o : <<Size selam verene; dtinya hayatmm gec;lci men
faatlerine goz dikerek; sen mti'min degilsin, demeyin.» ayeti hakkmda 
§oyle demi§tir : Bir adam stirti.sti ile birlikteydi. Mtisltimanlar ona ka
VU§tugunda; Allah'm selarru tizerinize olsun, dedi. Onlar da onu oldti· 
rerek stirti..;;unti aldllar. Bumin tizerine : <<Size selam verene .. sen mti'
min degilsin, demeyin.» ayeti riazil oldu. Hadisi ibn Cerir ve ibn Ebu 
Hatim, Stifyan ibn Uyeyne ~anal1yla rivayet etmi§lerdir. Muhallem ibn 
Cessame'nin k1ssasma gelince; imam Ahmed der ki: Bize Ya'kub'un ... 
Abdullah ibn Ebu Hadred -Allah ondan rAz1 olsun- den rivayetine 
gore; o, §oyle demi§tir: Allah Rasulti (s.a.) bizi !dam (bir yer ad1) a 
gonderdi. Mtisltimanlardan bir grubla c;1kt1k. ic;lerinden Ebu Katade 
Haris ibn Rab'i ve Muhallem ibn Cessame ibn Kays da vard.I. !dam va
disine vard1g1rmzda devesi uzerinde ve yanmda bir miktar e§yas1 ile 
stit kab1 bnlunan Amir ibn Azbat el-E§cai bize ugradl. Yamm1za geldi
gmde bize selam verdi. Biz de onu yakalad1k. Aralannda olan bir ~y
den dolayt Muhallem ibn Cessame onun tizerine hticum ederek oldtirdti, 
devesini ve e§yasrm aldJ. Rasulullah (s.a.) a vard1grm1zda kendisine du
rumu haber verdik de bizim hakk1rmzda : <<Ey iman edenler, Allah yo
lunda cihada c;lktlgm1z zaman iyice ara§tlrm ... Muhakkak ki Allah yap. "' 
tlklar1mzdan haberdard1r.» ayeti nazil oldu. Hadisi bu §ekliyle sadece 
imam Ahmed rivayet etmi§tir. · 

ibn Cerlr der ki: Bize Veki'in ... ibn Omer'den rivayetine gore; o, 
§oyle demi§tir: Allah Rasulti (s.a.) Muhallem ibn Cessame'yi bir seriy
yeye gondermi§ti. 'Amir ibn el-Azbat onlara ugraytp kendilerini islam 
selarmyla selamladL Aralarmda cahiliye devrinden bir kin vard.I. Muhal-· 
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lem ona bir ok atarak oldurdu. Haber Allah Rasulu (s.a.) ne ula§tlgm
da; Uyeyne ve Akra bu konuda konu§tular. Akra : Ey Allah'm Rasulu, 
bu gun konuldu ve yarm degi§tirdi, dedi. Uyeyne ise : Benim kadmla
nmm tatt1g1 ac1yi onun kadmlan tadmcaya kadar Allah'a yemin ede· 
rim ki hay1r, dedi. Muhallem iki burde i~inde geldi ve kendisinin ba
~§lanmast i~in Allah Rasulu (s.a.) niin huzurunda oturdu. Allah Ra
sUiu (s.a.) : Allah seni bagt§lamasm, buyurdular. Bunun uzerine goz
ya§lan burdelerine dokiilurken kalkt1 gitti. Aradan yedi gun ge~mi§ti 
ki Oldu. (Goturiip) defnettiler. Ancak yer kendisini dl§an att1. Hz. 
Peygamber (s.a.) e gelerek bunu anlattlklannda §Oyle buyurdu : Yer · 
sizin arkada§truzdan daha §erli olaru kabul etmi§tir. Ancak Allah Teala 
(bununla) size ogut vermek istemi§tir. Sonra onu goturup bir dag 
yamacma attllar ve uzerine de ta§lar koydular. (Bunun uzerine) «Ey 
iman edenler, Allah yolunda cihada ~lkttgm1z zaman iyice ara§tlrm ... » 
Ayeti nazi! oldu. 

Buha.ri der ki : ibn Abbas'tan rivayetle Habib ibn Ebu Amre §6yle 
demi§tir: Allah Rasulu (s.a.) Mikdad'a: Mu'min b!r ki§i; inanmt§ bir 
kavimle birlikte oldu~mda imanrm gizliyordu. imaruru a~1ga vurdu sen 

-..--R..e onu oldiirdiin. Bu~..n once-sen de Mekke'de imamm gizliyordun, bu
~ 

....._ _........, I 

Buharf bu hadisi, Muhtasar ve Muallak olarak bt~ §ekilde zikretmi§-
.tir. Hadisi uzun ve mevsUI olarak Hafiz Ebu ~kr el-Bezzar §Oyle rivayet 

r : Bize Hammad ibn Ali el-Bagdadi'nin ... ibn Abbas' tan rivayetine 
gc re; o, §6yle demi§tir: Allah Rasulu (s.a.) bir seriyye gondermi§lerdi. 
t~ll~rinde Mikdad ibn el-Esved de bulunmaktaydl. (Uzerlerine gonde
rilo.ikleri) kavme vard1klannda, onlan dagll~ buldular. Sadece ya
mnda ~ok mal bulunan bir adam aynlmayip kahru§tl. 0 da: Allah'dan 
ba§,lta ilah olmadlgma §ehadet ederim, dedi. Mikdad ise iizerine yuriiyiip 
onu oldiirdu. Arkada§lanndan birisi · Mikdad'a: Allah' dan ba§ka ilah 
olm~tgma §ehadet eden bir adarm m1 oldurdiin? Allah' a yemin ederim 
ki, unu Hz Peygamber (s.a.) e anlatacagtm, dedL Allah RasUlu (s.a.) 
niin yamna geldiklerinde : Ey Allah'm Rasulu, bir adam Allah'dan 00§.
ka iJ ah olmad1~na §ehadet ettigi halde Mikdad onu oldiirdu, dediler. 
Allal~ Rasulu : Bana Mikdad'1 c;agmn buyurarak; ey Mikdad, Allah'tan ba§kr ilah yoktur, diyen bir adarm m1 oldurdiin? Yann kelime-i tevhid · 
ile ~-en· durumun nastl olacak? buyurdular. Allah Teala da : «Ey iman 
edeDler, l~ah yelunda cihada ~1ktlgm1z zaman iyice ata§tmn. Size se
lam verene; dunya hayatmm ge~ici menfaatine goz dikerek; sen mu'
min degilsin, demeyin. Allah katmda ~ok ganimetler vardlr. Once siz 
de oyleydirtiz. Allah size lutfetti. Onun ic;in iyice anlaym.» ayetini in
dlrdi de Allah Rasulu (s.a.) Mikdad'a: Mu'min bir adam, inanmayan 
bir kavimle beraber olarak imamm gizliyordu. imamm a~1ga vurdu sen 
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lem ona bir ok atarak oldurdu. Haber Allah Rasftlu (s.a.) ne ula§tlgm
da; Uyeyne ve Akra bu konuda konu§tular. Akra: Ey Allah'm Rasulu, 
bu gun konuldu ve yarm degi§tirdi, dedi. Uyeyne ise : Benim kadmla
nmm tatt1g1 aCIYI onun kadmlan tadmcaya kadar Allah'a yemin ede
rim ki hay1r, dedi. Muhallem iki burde i~inde geldi ve kendisinin ba
~§lanmasl i~in Allah Rasulu (s.a.) niin huzurunda oturdu. Allah Ra
sulu (s.a.) : Allah seni bagi§lamasm, buyurdular. Bunun uzerine goz
y~lari burdelerine dokiilurken kalkt1 gitti. Aradan yedi gun ge~mi§ti 
ki oldu. (Goturiip) defnettiler. Ancak yer kendisini dl§an attl. Hz. 
Peygamber (s.a..) e gelerek bunu anlatt1klannda §Oyle buyurdu : Yer · 
sizin arkada§Imzdan daha §erli olaru kabul etmi§tir. Ancak Allah Teala 
(bununla) size ogut vermek istem.i§tir. Sonra onu gotiirup bir dag 
yamacma attllar ve uzerine de ta§lar koydular. (Bunun uzerine) «Ey 
iman edenler, Allah ·yolunda cihada ~lktlgm1z zaman iyice ara§tlrm ... » 
ayeti nazil oldu. 

Buhari der ki : ibn Abbas'tan rivayetle Habib ibn Ebu Amre §oyle 
demi§tir: Allah Rasftlu (s.a.) Mikdad'a : Mu'min bir ki§i; inannn§ bir 
kavimle birlikte oldu~mda imamru gizliyordu. imarum a~1ga vurdu sen 

-··"'Ra onu oldiirdiin. Bun~...n once--sen de Mekke'de imarum gizliyordun, bu--... 
I 

bu '!ladisi, Muhtasar ve Muallak olarak .bu .§ekilde zikretmi§-
tir. Hadisi uzun ve mevsul olarak Hafiz Ebu Bekr el-Bezzar §6yle rivayet 
ed r : Bize Hammad ibn Ali el-Bagdadi'nin ... ibn Abbas'tan rivayetine 
gc :e; o, §6yle demi§tir: Allah Rasulu (s.a.) bir seriyye gondermi§lerdi. 
t~l ~rinde Mikdad ibn el-Esved de bulunmaktaydl. (Uzerlerine gonde
rilc ikleri) kavme vardiklarmda, onlan dagllml.§ buldular. Sadece ya
nm da ~ok mal bulunan bir adam aynlmaYlp kalmi§tl. 0 da : Allah'dan 
ba.§.~<:a ilah olmadlgma §ehadet ederim, dedi. Mikdad ise uzerine yuriiyiip 
onu oldiirdti. Arkada§lanndan birisi · Mikdad'a : Allah'dan ba§ka ilah 
olm~gma §ehadet eden bir adami m1 oldurdiin? Allah'a yemin ederim 
ki, lfunu Hz Peygamber (s.a.) e anlatacag1m, dedi. Allah Rasulu (s.a.) 
niin yaruna geldiklerinde : Ey Allah'm Rasulu, bir adam Allah'dan ~ 
ka ah olmadtgma §ehadet ettigi halde Mikdad onu oldurdu, dediler. 
Allal Rasulu: Bana Mikdad'1 ~atinn buyurarak; ey Mikdad, Allah'tan 
ba§k . ah yoktur, diyen bir adarru m1 oldurdiin? Yann kelime-i tevhid · 
lie ~en durumun nas1l olacak? buyurdular. Allah Teala da: «Ey iman 
edenler A.l~ah yelunda cihada t;1kt1gm1z zaman iyice ata§tlnn. Size se
lam verene; dunya hayatmm g~ici menfaatine goz dikerek; sen mu'
min degilsin, demeyin. Allah katmda ~ok ganimetler vard1r. Once siz 
de oyl ydirtiz. Allah size lutfetti. Onun iGin iyice anlaYin.» ayetini in
dirdi de Ar(ah Rasulu , s.a.) Mikdad'a : Mu'min bir adam, inanmayan 
bir ka ·imle beraber olc.:ak imarum gizliyordu. imamm a~1ga vurdu sen 
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95 - · Mii'minlerden ozi.irsiiz olarak yerlerinde otu
l'ahlar ile Allah yolunda maHan ve canlan ile cihad eden
fe-r bir degildir. Allah, mallanyla ve canlanyla cihad eden
Ieri derece bak1m1ndan iistiin k1ld1. Bununla beraber Al- . 
~.her ikisine de giizelligi, vaad etmi~tir. Fakat Allah, ci
ltid edenlere; oturanlann iizerine biiyiik bir miikafat ver
mi~tir. 

96 - · Kendi katmdan dereceler, magfiret ve rahmet 
tf~drr. Ve Allah; Gafu_r'dur, Rahim'dir. 

• 1 . Miicahidlerin Derecesi 

Buhari der ki : Bize Hafs i~bn Omer'in ... Bera'dan .rivayetine gore; 
~u'minlerden yerlerinde oturanlar ile ... » ayeti nazil oldugunda; Al
tih Rasulu (s.a.) Zeyd'i t;ag1rcil ve o da ayeti yazcil. ibn Umm Mektum 
gelerek a'mahgmdan §ikayet ettiginde; Allah Tehla: «Oziirsuz olarak 
,e.rlerinde oturanlar ... ll ayetini indirdi.· 
:. Muhammed ibn Yftsuf'un ... Bera'dan rivayetine gore; o, §oyle de-

1til:jtir: i<Mu'minlerden yerlerinde otura11lar ile ... cihad edenler bir de
dir.>> ayeti nazi! oldugunda; Hz. Peygamber (s.a.) : Falam t;agir, bu

jlirdula:r. 0 da yanmda divit, levha ve kurek kemigi ile geldi. Allah Ra
stilu : «MU.'minlerden yerlerinde oturanlar ile Allah yolunda mallan ve 
&tanyla cihad edenler bir degildir.>> yaz, buyurdular. Hz. Peygamber 
'f*.a.j in arkasmda: ibn Umm Mektum vard1. Ey Allah'm Rasulu, ben 
fOrum, dedi de bu ayetin yerine : <<Mii'minlerden oziirsuz olarak yerle
itnde otura11lar ile Allah yolunda clliad edenler bir degildir.>> ayeti. nazil 
Gldu. ' · 

Yine Buhari §oyle diyor: Bize ismail ibn AbduUah'in ... Zeyd ibn 
Abit'den r1vayetine gore; o, §Oyle haber verm:i§tir : Allah RasUlu bana, 
tiu ayeti yazdmrken a'ma olan ibn Umm Mektum gelerek : Ey Allah'm 
i\asUiii, Allah'a yemin ederim ki; cihada g\iciim yetseydi mutla'ka cihad 
l!herdim, ded~. Allah Teala elt;isi (s.a .) ne vahiy indirdi. Onun dizi benim 
dizim iizerindeydi. 0 kad:ar agrrla§ti ki dizimin klnlacagmdan korktum. 
Sonra at;Ildi da Allah Teala : «Oziirsiiz olarak yerlerinde oturanlar ... ,, 
ayetini indirdi. Hadisi sadece Buhari rivayet etrni§, Miislim ise zikret
aemi§tir. Bu hadisi yine Zeyd ibn Sabit'den imam Ahmed §Oyle rivayet 
eder: Bize SUleyman tbn Davud'un ... Zeyd ibn S&bit'den rivayetine 
fOre; o, I?Oyle demi§tir: AUah RasUlu (s.a.) niin yarunda oturuyordum. 
Birden ona vahiy geldi de kendisini bir siik11net (durgunluk) kaplaYI
•erdJ,. Onu .sekinet kapladigmda dizi dizim uzerine dli§tii. Allah'a yemin 
~ert\tn ki; Allah Rasulii (s.a.) nun dizinden daha ag1r hic;bir §eY gor-
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medim. Sonra a~1ldi ve : Ey Zeyd yaz, buyurdu. Bir kiirek kemtgi 1l 

dim : «Mii'mlnlerden yerlerinde oturanlar ile Allah yolunda cihad eden 
ler bir degildir ... Fakat Allah, cihad edenlere; oturanlann uzerine buyi}.!: 
bir mukatat vermi§tir.» yaz, buyurdu. Ben bunu kiirek kemigi uzerin~ 
yazdlm. ibn Umm Mektum -ki kOr idi- cihad. edenlerin faziletini ifi
tince : Ey Allah'm Rasillu, kor ya da benzeri durumda olup da cihl 
gu~ _yetiremiyenlerin durumu · ne olacak? dedi. Zeyd anlatmaya §Oyle 
devam eder: 0, soztinu heniiz bitirm~ti ki, Hz. Peygamber (s.a.) i ~ 
niden sekinet .kaplad1 ve dizi dizim tizerine dii§tti. Birinci seferde ol
dugu gibi ag1rhgm1 hissettim. Sonra a~lldl ve bana : Oku, buyurd . 
Ben de : <'Mti'minierden yerl-erinde oturanlar i1e Allah yolunda cihA 
edenler bir degildir.» §eklinde okudum. «Mti'minlerden 6ztirstiz olah.K 
yerlerinde oturanlar ... » buyurdular. Ben de bunu ayete ilave ettim. A£.::;_=--..,, 
lah'a yemin ederim ki; kurek kemigi uzeriride bulunan yanktaki u 
ila veye hala bakar gibiyim. )} ' 

Hadisi Ebu Davud da Said ibn Mansur ka.naliyla Zeyd ibn Si. 
den rivayet etmi§tir. 

(. ..... .......... ........ ) ' ~ 

Abdurrezzak der ki: Bana ibn Ctireyc'in ... ibn .Abbas'tan rivay ~ -
ne g6re; o: «MU.'minlerden yerler.inde oturanlarnm Bedr'e katllm,a.ya 
lar; digerlerinin de Bedir sava!jma ~1kanlar oldugunu haber vermi;f! 
Hadisi rivayette Buhari tek kalml§ olup MU.Slim de yoktur. Tirmizi' -' , ,..~....,.~ 
Haccac kanahyla ... ibn Abbas'ta.n rivayetine g6re ise; o, §oyle demi§tlr, · 
«Mii'minlerden ozursuz olarak yerlerinde oturanlar ... ndan m~ 
Bedir'e katllmayarak yerlerinde oturanlardlr. Digerleri de Bedir'de ~::.;.~=-:?-· 

lunanlardir. Bedir harbi ile ilgili ayet nazil olunca Abdullah ibn 
-ya da Ebu Ahmed ibn Cah§- ve ibn Umm Mektfun : Ey Allah'm 
sulu, biz koriiz. Bize ruhsat var m1? dediler. Bunun uzerine; «Mii'~,~~-~~~ 
lerden ozlirstiz olarak yerlerinde oturanlar ... bir degildir.)) ayeti n 
oldu. Allah Teala cihad edenlerin derecesini oturanlardan U.Stun k1 
tlr. Bunlar, oziirsuz olarak yerlerinde oturanlardlr. «Allah, cihad ede 
lere; oturanlann uzerine buyiik bir miikatat vermi§tir.>> Mu'minle ,., _ 
oziirsuz olarak yerlerinde oturanlann dereceleri uzeri:ne cihad t:W::LUIIR' 

rin deiecelerini yukseltmi§tir. · 
Hadisin lafz1 Tirmizi'nin olup. o: Bu, hasen bir hadistir ve bu k • 

naldan rivayeti garibtir, demi§tir. 
Allah Tea.Ia'nm : «MU.'minlerden yerlerinde oturanlar ile Allah y 

lunda cihad edenler bir degildir.)) kavli once mutlak idi. Bununla 
ber inen bir vahiy ile «oztirsiiz olarak)) klsm1 nazil olunca bu; korl' 
aksakllk ve hastahk gi,bi cihadl terketmeyi mtibah k1llcl ozur sa . ·. e,. 
i~in Allah yolunda mallanyla ve canlanyla cihad edenlere miisavi olm• 
konusunda bir ~lkl§ yolu oldu. Sonra Allah Teal!; cihAd edenlet'•t ye 

. I 
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1ertn4e oturanlardan daha 'iistiin olduklanm haber veriyor -ki ibn Ab-
dedigine gore- yerlerinde oturanlar, oziirsuz olarak kalanlardlr. 

•e\Jlll'~oyle olmas1 gerektigine Buhari'de Ziiheyr ibn Muaviye kana
-~~e.s'<ien rivayet edilen §U hadis-i §erif delalet etmektedir. Bu ha

~·-··-· Rasulii (s.a.) §oyle buyurmu§lanilr: Medine'de oyle kavim
ki, siz bir yol yiiriidiigiiniizde, bir vadiyi katettiginizde onlar bu 

JII~Gl .• ~sizinle beraberdirler. Ey Allah'm Rasftlii, ama onlar M~ine'de 
"'"''IW!o''""~ - mir dediklerinde; evet, onlan oz~r hapsetmi§tir, buy:urdular. 

imam Ahmed de Muhammed hm Ebu Adiyy kanallyla 
rivayet ederken; Buhari muallak olarak zikretmi§tir. Hadisi 

§Oyle rivayet eder: Hammad ibn Seleme'nin ... Enes ibn 
rivayetine gore Hz. Peygamber (s.a.) §oyle ·buyurmu§lardir: 

oyle kavimler blraktlruz ki; siz bir lnesafe yiiriidiigii
nafakada bulundugunuzda, bir vadiyi katettiginizde onlar bu 

~~l\lS!UBta sizinle birliktedirler. Ey Allah'm Rasulii, onlar Medine'de iken 
,_lllllbi2amle birlikte olurlar? dediler. Allah RasUlii de : Onlar1 oziir hap
lit.!'tilitir, buyurdular . 

........... .. .. ..... ) 
Allah Teala : «Bununla beraher Allah, her ikisine de cenneti (ve bol 
afat1) vaad etm~tir.» buyuruyor ki bu; cihadm farz-1 ayn degil, 

z-1 kifaye olduguna delalet eder. 
Bundan sonra Allah Teala: «Fakat Allah, cihad edenlere; oturan
iizerm-e~ tuyiik bir miikafat vermi§tir.>> buyurarak; onlara yiice 

- ceJtnetler'in odalannda dereceler, giinah ve hatalannm bag1§Ianmas1, 
:l&ine rahmet ve bereketlerin yagmas1 gibi ihsanlarda bulundugu

n haber veriyor, ve: «Kendi katmdan dereceler, magfiret ve rnhmet 
Vffit"dlr. Ve Allah; Gafur'dur, Rahim'dir.>> buyurur. 

Buhari ve M'iislim'de Ebu Said el-Hudri'den rivayet edilen bir ha
-i §erif'te Allah Rasulii (s.a.) §OyJc buyurmu§lard1r: 

. Cennette yiiz derece vardlr ki, Allah Teala bunlar1 kendi yolunda 
ad edenler i~in hazlrlarm§tlr. H~r iki derece ara.smda gokle yer ara-

sJ;ndaki kadar mesafe Vardlr. 
A'me§ ... Abdullah ibn Mes'fttl'un '§oyle dedigini nakleder: Allah 

asulii : Kim bir ok eri§tirirse bund.a onun i~in bir derece vard1r, bu
rdular. Bir adam: Ey Allah'm Rasulii, derece nedir? dedi. Allah Ra

·lu de FJOyle buyurdular : 0, senin annenin e§igi degild.ir. iki derece 
iras1 yiiz y1ldlr. 

Tefsir, .C. V. F. 118 
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97 - Melekler; nefislerine zulmedenlerin can 
alchklan zaman : Ne yap1yordunuz? deyince; biz yeryi)z ·· g 

de zay1f dii~iiriilmek istenmi~ kimselerdik, diyecekler .,Me
lekler de: Allah'1n yeri geni~ degil miydi? Hicret y~i
niz? diyecekler. Onlann varacaklan yer cehennemdft. 
n iilecek yer olarak ne kotudiir oras1. 

98 - Ancak erkek, kadm ve c;ocuklardan c e 
larak bir yol bulamayan zavalhlar miistesna.drr. 

99 - Umulur ki Allah onlan affetsin. Ve Allah; 
Gafur olandrr. 1 

100 - Her kim Allah yolunda hlcret ederse; YerYfi~ 
ziinde bereketli yer ve geni~lik bulur. Allah'a ve RasUlu 
hicret ederek evinden c;lkan kimseye oliim ·gelirse; onun 
ecrini vermek Allah'a dii~er. Vr. Allah Gaflir'dur, Rahim'
dir. 

Cihad ve Hicret 

Buhari der ki: Bize Abdw1an ibn Yezid el-Mukrl ... ibn Abbls'ta."IP. 
rivayet etti ki; mtisliimanlardan bir grup mii§riklerle beraberdiler. ~ 
ise, Allah Rasuliine kar§I olan mii§riklerin ~ok goriinmesine sebtP okv 
yordu. Atllan bir ok gelip onlardan birine i.sabet ederek oldiirdfl. Ya da 
birinin boynuna vurdu ve oldiirdii. Bunun iizerine Allah Teal&: •Me-
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lekler, 'kendilerine yaz1k edenlerin canlanni ald1klar1 zaman .. . » ayetini 
indirdi. Hadisi Leys de Ebu'I-Esved'den rivayet etrni§tir. 

ibn Ebu Hatim der ki: Bize Ahmed ibn Mansur er-Remadi'nin ... 
ibn Abbas'tan rivayetine gore; o, §oyle demi§tir: Mekke halkmdan bir 
kavim miisluman olrnu§tU ve miislumanhklanm gizliyorlardi. Bedir gii
nu rnli§rikler onlan beraberlerinde <;Ikardilar ve onlardan baz1s1 yara
lamp (oldu). Muslumanlar : Bu arkada§lanmiz miisluman idiler, de
diler ve bu kendilerine zor geldi de onlar i<;in bagi§lanma dilediler. Bu
nun uzerine : <cMelekler kendilerine yaz1k edenlerin canlarmt aldiklan 
zaman ... ll ayeti nazil oldu. Bu ayet miislumanlardan kalanlara yaz1Id1 
ve bildirildi ki; onlar ic;in ozur yoktur. Ravi devamla §oyle anlat1r: On
lar (hicret etmek uzere) <;Iktlklannda rnli§rikler kendilerine kaVU§Up 
aralarma fitne sald1lar. Bunun uzerine : ninsanlardan oyleleri vardir 
ki; inanmadiklari halde; AUah'a ve ahiret gfinune inand1k, derler.)) 
(Bakara, 8) ayeti nazil oldu. 

ikrime §Oyle diyor : Bu ayet Mekke'de . miislfiman olduklanm soy
leyen Kurey§'ten bazl gen<;ler hakkmda nazi! olrnU§tur. Ali ibn Umeyye 
ibn Halef, Ebu Kays ibn Velid ibn Mugire, Ebu'l-As ibn Mfinebbih ibn 
el-Haccac ve Haris ibn Zem'a bunlardand1r. 

Dahhak da §Oyle der : Bu ayet Allah Rasulu ile birlikte hicret et
meyip Mekke'de kalan baZI munafiklar hakkmda nazi! olrnU§tUr. Bun
lar Bedir gunu rnfi§riklerle birlikte <;Iktllar ve olenler i<;inde bunlar da 
oldu. Bunun uzer1ne bu ayet-i kerime gene! olarak dinini ya§arna imkaru 
olmadigi ve hicrete gficu yettigi halde rnu§riklerin arasmda kalanlar 
hakkmda nazi! olrnu§tur. Bu ki§i icma' ile nefsine zulmetrni§, haram1 
i§lemi§ say1hr. Bu ayet-i kerime'nin metni de onlann kendilerine yaz1k 
ettiklerini ve haram i§lediklerini bildirmektedir ki; bu ayette Allah 
Teala: Me1ekler (hicreti terketmek suretiyle) kendilerine yaztk eden
lerin canlanru aldiklan zaman : Ne yap1yordunuz (Ni<;in hicreti terke
derek burada kald1mz?) deyince; biz, yeryfizunde zavalh kimselerdik 
(yerde gitmeye ve memleketten <;Ikmaya guc; yetiremezdik.) diyecekler. 
Melekler de: Allah'm yeri geni§ degil miydi? cevab1m verecekler. 

Ebu Davud der ki: Bize Muhammed ibn Dav"Ud ibn Si.lfyan'm ... 
Semiire ibn Cundeb'den rivayetine gore; Allah Rasiilu (s.a.) §oyle bu
yurmu§lardir : Kim rnli§rikle birle§ir ve onunla birlikte oturursa onun 
gibidir. ' 

Suddi der ki: Abbas, Akil ve Nevfel esir olduklannda; Allah RasulU 
Abbas'a: Kendin ve karde§inin oglu yerine fidye ver, buyurdular. Ab
bas: Ey Allah'm RasiilU, 'senin ktblene namaz kllmadik rm? Senin §e
hadetini getirmedik mi? deyince; Allah Rasulu : Ey Abbas, siz hasim
la§tmiz, size de has1m olundu, buyurdular ve : «Allah'm yeri geni§ degil. 
miydi? ... » ayetini okudular. Hadisi ibn Ebu Hatim rivayet etmi§tir. 
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Allah Tea.Ia : «Ancak erkek, kadm ve ~ocuklardan ~aresiz kalarak 
bir yol bulamayan zavallllar miistesnadlr.» buyuruyor ki; bu ayet Jle 
Allah Teaia, mu§rikleriri elle·rinden kurtq.lmaya giicu yetmedigi i~in 
hicreti terkeden ki§ilerin ozurlerini kabul buyuriDU§ oluyor. ~ayet bil
diklerine gu~ yetirebilselerdi o yola girerlerdi. Bunun i~indir ki, Allah 
Teala: «(,."!aresiz kalarak bir yol bulamayanlar ... » buyurmu§tur. Ayet-
teki ( ~ ) kelimesini Mucahid, ikrime ve Suddi; Y9l olarak tefsir 
etnti:.§lerdir. 

Allah Tea.la : cci§te Allah'm onlan affetmesi umulur.)) buyuruyor 
ki; Allah Teala onlarm, hicreti terketmek suretiyle kazanmi§ olduklan 
gfinahlanndan vazg~ecektir. Allah Teala hakkmda kullamlan ( ~ ) 
kelimesi bir ~e§it kesinlik ifade etmektedir ki, Allah Teala: <eVe Allah, 
AfUvv, Gatur olandir. J> buyurmu§tur. 

Buhari der ki : Bize E·bu Nuaym'm ... Ebu Hureyre'den rivayetine 
gore; o, §6yle demi§tir ': Allah RasuiU (s.a.) yats1 namazm1 kllarlarken 
(ruku'dan dogrulduklannda); Allah, kendisine hamdedeni i§itir, dedik
ten sonra secdeye varmadan once : Allah'1m; Ayya§ ibn Ebu Rebia'Yl 
kurtar, Allah'1m; Seleme ibn Hi§am'1 kurtar, Allah'1m; Velid ibn Ve
lid'i kurtar, Allah'1m; mu'minlerin zavallllarml kurtar. Allah'1m; Mudar 
uzerine bask1m §iddetlendir. Allah'1m; onlara Yusuf'un seneleri gibi 
(kltllk) seneleri ver, diye dua buyurdular. 

ibn Ebu Hatim der ki: Bize babamm .. . Ebu Hfireyre'den rivaye
tine gore; o, §oyle demi§tir :Allah Raswu (s.a.) selam verdikten sonra 
k1bleye donerek §6yle buyurdular: Allah'1m, Velid ibn Velid'i, Ayya§ · 
ibn Ebu Rebia'Yl, Seleme ibn Hi§am'1 ve kafirlerin ellerinden kurtul
mak i~in · ~aresiz kalarak bir yoi bulamayan miislfunanlann zavalllla
nru kurtar, buyurdular. 

ibn Cerir der ki : Bize Musenna'mn ... Ebu Hureyre'den rivayetine 
gore; Allah Rasulu (s.a.) ogle namaz1mn pe§inden §oyle dua buyurur
lardl: Allah'1m; Velid'i, Seleme ibn Hi§am'1, Ayya§ ibn Ebu Rabia'Yl ve 
mu§riklerin ellerinP,en kurtulmak i~in ~are ve bir yol bulamayan miislU
manlann zaYiflanm kurtar. 

Bu hadisi te'yid eden ve ba§ka kanallardan rivayet edilmi§ sahih 
hadisler mevcuddur. . 

·Abdurrezzak der ki: Bize ibn Uyeyne'nin ... ibn Abbas'tan rivaye- · 
tine gore, o; ben ve annem kadm ve ~ocuklardan ol~n zavallllardan 
idik, demi§tir. 

Buhari der ki: Bize Ebu Nu'man'm ... ibri Abbas'tan rivayetine gO
re, o; annem, Allah Teala'nm ozrunii' kabul ettiklerinden idi, demi§tir. 

Allah Teala : <cHer kim Allah yolunda hicret ederse, yeryuzunde 
bereketli yer ve geni&lik bulur.» buyuruyor ki; bu hicret ve mu§rikler-
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den aynlma konusunda bir te§viktir. Mii'min nereye giderse gitsin, mii§
riklerden (kuttulacagi) geni§ yer ve korunacagt bir stgmak bulur. 

( .. .... .... ........ ... ... ) 
!bn Abbas; ( ~1 ,.,.11 ) bir yerden ba§ka bir yere gitmektir, .de- · 

mi§tir. Bu a~iklama Dahhak, Rebi' ibn EI).es ve Sevri'den de rivayet 
edilmi§tir. Miicahid ise; hO§lanmadigtndan uzak bir yer, §eklinde tefsir 
etmi§tir. Sufyan ibn Uyeyne de bu kelimeyi; bur~Iar ile tefsir etmi§tir. 
Zahir olan manaya gore ise - ki en dogrusunu Allah bilir-- bu kelime, 
kendisiyle korunulacak ve dii§manlardan ka~11Ip kurtulunacak koru
nakll yer anlammdad1r. 

Ayet-i kerime'deki «Geni:§lik» ( ;..,..,J ) kelimesinden bir ~okla
rmm soyledigine gore r1z1k ~asdedilmektedir. Katade bu gorii§te olup 
«Ye:ryiiziinde bereketli yer ve geni§lik bulur.» ayeti hakkmda o, §Oyle 
demi§tir : Allah'a yemin ederim ki, sap1khkta.n hidayete, azhktan zen-
ginllge kavu§ur. . 

' Allah Teala: «Allah'a ve Raswiine hicret ederek evinden ~1kan kim., 
seye, oliim gelirse; onun ecrini vermek Allah'a dii§er.» buyuruyor ki; 
bir kimse evinden hicret niyetiyle ~1kar da yolculuk esnasmda oliirse; 
onun i~in Allah katmda, hicret edenin sevab1 hasil olur. Nitekim Bu
hari, Muslim, diger sahihler, Miisnedler ve Siinen'lerde zikredilen ve 
Yahya ibn Said el-Ansari kanallyla .. . Orner ibn el-Hattab'dan rivayet 
edilen bir hadis-i §erif'te Allah R!LSU.lii (s.a.) §Oyle buyunnu§lardir: 

Ameller, niyyetlere goredir. Her ki§i i~in niyet ettigi vard1r. Kimin 
hicreti Allah ve Rasuliine ise, onun hicreti Allah ve RaslUiinedir. Kimin 
de hicreti elde edecegi bir diinyahk, ya da evleneceg.f bir kadm ise hic
reti, ancak hicret ettigi §eyedir. 

Bu, hicret ve her amel i~in gene! bir hiikiimdiir. Buhari ve Miis
lim'de zikr~dilen bir hadis-i §erif'e gore bir adam doksandokuz ki§iyi 
Oldiirmii§ sonra bir abid ile saytyt yiize tamamlami§tl. Sonra da bir 
alime; kendisi i~in tevbe . olup olmadigtni sormu§tU. Alim : Senin ile 
tevbe arasma kim girebilir? diyerek on:a kendi memleketinden Allah'a 
ibadet edilen diger bir memlekete gitmesffii tavsiye etmi§ti. Memleke
tinden diger memlekete muhacir olarak giderken oliim onu yolda yaka
lami§ ve rahmet melekleri ile azab melekleri onun hakkmda ihtilafa 
dii:§mii§lerdi. Birinciler; tevbe etmi§ olarak geldi, derken digerlerl.; he-
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niiz ula§madJ., · diyorlardl. Onlara iki yer arasmm ol~iil:rnesi emredildi. 
IIangisine daha yakmsa ondan sayJ.lacakti. Allah Teala birine yakl~
tm.lmasuu, digerinden uzakla§tmlmasmi emretti de hicret ettigi yere 
bir kan§ yakm buldular. Onu rahmet melekleri aldl. Diger bir rivayette 
ise onun; kendisine ollim geldiginde; gogsii ile hicret etmekte oldugu 
yere dogru ilerledigi kaydedilmi§tir. 

imam Ahmed der ki: Bize Yezid ibn Harful'un ... Abdullah ibn 
Atik'den rivayetine gore; o, Allah Rasulii (s.a.) nii §oyle buyururken 
i§it~: Kim evinden Allah yolunda hicret etmek iizere ~1karsa -bu 
s1rada Allah Rasulii orta, i§aret ve ba§ parmaklar1ru birle§tirerek : Ne
rede cihad edenler? buyurdular- ve .hayvarundan. dii§er de Oliirse; 
onun ecri Allah iizerinedir. Kendisini bir hayvan sokar da oliirse: onun 
ecri yine Allah iizerinedir. Ya da yataglnda Oliirse yine ecri Allah iize
rined:ir. 

Ravi der ki: Allah'a yemin ederim ki; Allah RasUliinden once 
araptan hi\ kimseden bu sozii duyrnami§tlrn. Kim de kendisine vurul
mak suretiyle oldugu yerde oldiiriiliirse; giizel bir donii§ kendisine va
cib olmu§tur. 

ibn Ebu Hatim der ki: Bize Ebu Ziir'a'run ... Ziibeyr ibn Avvam'
dan rivayetine gore; o, §oyle demi§tir: Halid ibn Hizam, . Habe§ iilke
sine hicret etti ve yolda onu bir y1lan soktu, oldii. Onun hakkmda : 
«Allah'a ve Rasuliine hicret ederek evinden c1kan kimseye, oliim gelirse; 
onun ecrini vermek AUah'a dii§er. Ve Allah Gafur'dur, Rahim'dir.n ayeti 
nazil oldu. Ziibeyr §oyle anlatlr : Ben Habe§istan iilkesinde iken onun 
gelmesini gozliiyor ve bekliyordum. Onun vefat1 haberi bana ula§tlgm
da, bundan daha fazla beni iizen bir §ey olmami§tl. Zira akrabalarmdan 
ya da Ailesinden bir klsmiyla Kurey§'ten hicret edenlerin say1s1 bir ki§i 
daha eksilmi§ti ve benim yammda Esed ibn Abdiiluzza ogullanndan 
hi~ kimse yoktu. Ondan ba§kas1ru da ummazdrm. 

Bu hadis ger~ekten garibtir. Zira bu hadise Mekke'de olmU§tur: 
Halbuki bu ayet, Medine'de nazil olmu§tUr. ~ayet bu hadise bu ayetin 
niizUI sebebi degilse bile herhalde Ziibeyr, bu ayetin hukmuniin ba§
kalariyla bir1ikte ona da §amil olmak iizere nazi! oldugunu kastetmek 
istemi§tir. Allah en dogrusunu bilir. 

ibn Ebu Hatim der ki : Bize Abdullah ibn Ca'fer'in kOlesi Siiley
man ibn Davud'un .. . ibn Abbas'tan rivayetine gore; o, §oyle demi~?tir: 
Damre ibn Ciindeb Allah Rasulii (s.a.) niin yamna gitniek iizere ~lk
~tl. Allah Rasulii (s.a.) ne ula§madan once yolda oldii. Bunun iize
rine; «Allah'a ve Rasuliine hicret ederek evinden ~1kan kimseye, oliim 
gelirse ... l) a yeti nazil oldu. 

Yine ibn Ebu Hatim der ki: Bize Abdullah ibn Raca'm ... Said ibn 
CU:beyr'den rivayetine gore; Ebu Damre - -ya da Ebu Dumeyre- ibn 
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Ays kor olup Mekke'de idi. «Ancak erkek, kadln ve ~ocuklardan ~aresiz 
• kalarak. bir yol bulamayan zavallllar mU.stesnadlr.» Ayeti nA~ olunca; 

ben zenginim ve ~arem de var, diyerek Hz. Peygamber (s.a.) e gitmek 
uzere haZirlandl. Ancak Ten'im denilen yerde ol\im kendisine kaVU§tU 
da «Allah'a ve Rasul\ine hicret ederek evinden ~1kan k:imseye, olum ge-
lirse ... )) a yeti nazil oldu. . 

Haf1z Ebu Ya'la der ki: BiZe ibra'him ibn ZiyM'm ... Ebu ij:iirey
re'den rivayetine gore; Allah Rastllu (s.a.) §oyle buyurmu§l'ardir: Kim 
haccetmek uzere l;lkar da olurse; klyamet giin\ine kadar ona haec mu
kafatl yaz1llr. Kim umre yapinak · uzere 1;1kar da olurse; klyamet gu
n\ine ka.dar ona. umre yaprm§ mukatat1 yaZillr. Kim de Allah yolunda 
sava§mak uzere ~1kar da olurse; k1yamet g\in\ine kadar ona gazi (Allah 
yolunda sava§an ki~in) m\ikafat1 yaz1hr. Bu hadis bu kanaldan riva
yetinde garibtir. 

101 - Yeryuzunde <sefere) koyuldugunuz · zaman, 
kafirlerin size bir fenah.k yapmasmdan korkarsaniZ; na~ 
maZI kisaltmanizda size bir veba1 yoktur. Suphe yok ki 
kafirler sizin apa~ak du~manmiZdrr. 

Seferde Namaz 

Allah Teala bu a yet-i kerime'de · ( y ~ ) kelimesini; se·fere <;lk
mak anlammda kullanrm§tlr ki; ~ka bir ayet-i kerime'de de durum 
aymdlr. Orada §Oyle ·buyuruJ.ur : «i¢nizden hasta olacaklarl, Allah'm 
lutfundan aramak uzere yery\iziinde dola§acak kimseleri ... ~uphesiz 

ki Allah bHir.» (Muzzemmi.l, 20) 
Allah TeAla : «NamaZI klsaltmaruzda size bir vebal y<>ktur.» buyu

ruyor ki; bu, Cumhur'un bu ayetten anladlg1 uzre dort rek'atli namaz
lann iki rek'at olarak klllnmas1yla miktannm azalt1lma:s1 §eklinde ha
fi:fletilmesidir. Cumhur bu konud:a ihtilaf etmekle beraber bu ayeti 
yolculukta namaz1 kiSaltmaya delil geti.rm:i§lerdir. Onlardan bir klsmJ; 
yolculugun, mutlak cihad, haec, . umre, ilim talebi, ziyaret ve benzeri 
bir taat i~in olmasm1 gerekli bulmu§lardlr. Nitekim bu gor\i§ ibn 5mer 
ve Ata'dan rivayet ed:ilmi§; <cKafirlerin size bir fenAllk yapmasmdan 



1880 iBN KESiR (Ciiz: 5; Stlre: 4 

korkarsamz.» klsmmm zahiri manasma dayanarak kendisinden gelen 
rivayetlerden birinde Malik'den de aym husU.s hikaye edilmi§tir. 

Bazllan da; bu yolculugun, bir ibMet yolculugu olmas1 §art degil
dir, mubah bir yolculuk olmasl gerekir, demi§lerdir. Bu gorii§lerine: 
«Her kim ki a~hktan darda kahrsa gunaha kaymaks1zm bunlardan ye
mege mecbur kahrsa ... >> (Maide, 3) ayetini deli! getirmektedirler. Bu 
ayet; yolcqlukta haddi a:§mamak §artlyla mecbur kallrsa ki§iye olu etin' 
yemeyi mubah kllmaktadlr. Bu, ~afii, Ahmed ibn Hanbel ve dige1 
imamlarm goru§lidur. 

Ebu Bekr ibn Ebu ~eybe der ki : Bize Veki'in... ibrahim'den riva· 
yetine gore; o, §oyle demi§tir : Bir adam gelerek : Ey Allah'm Rasulu, 
ben ticaret yapan birisiyim, Bahreyn'e gidip geliyorum, demi§. Allah 
Ras\Uu de ona namazlan iki rek'at olarak ·kllmas1m emretmi§. Bu hadis 
murseldir. 

BaZilan da mubah veya haram olsun mutlak olarak yolculugun ye
terli oldugunu soylemi§lerdir. Hatta yol kesmek ve yolu kotkulu kllmak 
(yolda korku yaratmak) i~in ~Ikmi§ bile olsa mut1ak olarak yolculuk 
bulundugundan '<namazlan k1saltma) ruhsatl vardrr, derler. Ayetin 
umlimi olmasmdan dolayi bu, Ebu Hanife -Allah ona rahmet etsin
Sevrl ve Da vud'un gorli§udur. Cumhur ise onlann gorii§une katllma
mi§trr. ccKafirlerin size bir fenallk yapmasmdan korkarsamz ... >> ayetine 
gelince; ayetin nuzullindeki durum genelle§tirilmi§ oluyor. Hicretten 
sonra islam'1n ba§langicmda mlislumanlann yolculuklanmn ~ogu kor
kulu idi. Onlar yola ~1kt1klan mman, ya genel ·bir harbe, ya da ozel 
bir askerl sefere ~1karlard1. Diger kabileler mi.isJ.umanlarla harp halin
deydiler. Anlatllmak istenen mana genelle§tirildiginde veya bir hadi
seye munhas1r oldugunda bunun mefhum-u muhalifi olmaz. Nitekim 

· §U ayetlerde de durum bOyledir : c<iffetli olmak isteyen cariyelerinizi 
fuh§a zorlamayin.» (Nur, 33), ccGerdege gitdiginiz kanlanmzdan ev
lerinizde bulunan uvey k1zlanmz size haram kllmdl.» (Nisa, 23). 

imam Ahmed der ki: Bize i:bn i:dris'in ... Ya'la i:bn Umeyye'den 
rivayetine gore; o, §oyle demi§tir : Orner i:bn Hattab'a sordum : Allah 
Teala: ~<Sefere ~1ktlgm1z zaman katirlerili size bir fenahk yapmasmdan 
korkarsamz; namaZI k1sa1tmamzda size bir vebal yoktur.» buyul11yor. 
Halbuki Allah Terua insanlan emin kllmi§tlr. Orner bana dedi ki: Se
nin §a§tlgma ben de §a§tlm ve bunu Allah RasulU (s.a.) ne sordum da: 
Bu, Allah'm size bah§ettigi bir sadakadlr; onun sadakasrm kabul ediniz, 
buyurou. 

Hadisi Mlisllm ve Sunen sahipleri de bu vechile rivayet etmi§lerdir. 
Tirmizi: Bu ha.Sen, sahih bir hadistir, derken; Ali i:bn el-Medini de: 
Omer'den rivayet edilen bu hadis sahihtir. Sadece bu kanaldan mahfuz 
olup senediniri ricali bilinen kimselerdir, denti..§tir. 
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Ebu Bekr ibn Ebu ~eybe der ki: Bize Ebu Nuaym'm ... Ebu Han
zala el-Hazza.'ruin rivayetine gore; o, §oyle demi§tir: ibn Omer'e yol
culuk namazm1 sordugumda iki rek'at oldugunu soyledi. Ben; biz em
niyyette olduguniuz halde <cKafirlerin size bir fenallk yapmasmdan 
korkarsamz ... >> ayeti nerede kallyor? diye sordum. Allah Rasulii (s.a.) 
niin siinnetidir, diye cevab verdi. 

ibn Merduyeh der ki: Bize Abdullah ibn Muhammed ibn isa'mn ... 
Ebu'l-Veddak Cebr ibn Nevf'den rivayetine gore; o, §oyle demi§tir: 
ibn Omer'e yolculuktaki (namazm) iki rek'at olu§unu sordum. 0; bir 
ruhsattlr, g6kten inmi§tir. Dilerseniz onu reddedersiniz, dedi. 

Ebu Bekr ibn _Ebu ~eybe der ki: Bize Yezid ibn H~run'un ... ibn 
Abbas'tan rivayetine gore; o, §Oyle demi§tir: Biz Mekke ve Medine ara
smda emniyyette olup korkmaz iken, Allah Rasulii (s.a.) ile birlikte 
(namaz1) iki§er rek'at ol.arak klldlk. 

Hadisi Nesei de Muhammed ibn Abd'iil-A'la kanallyla ... A'bdullah 
ibn Avn'dan rivayet et~tir. Ebu Orner ibn Abdiilberr der ki: Hadisi 
Eyyub, Hi§am ve Yezid ibn ibrahim de ... i 'bn Abbas'dan rivayet etmi§
lerdir. 

Ben de derim ki-: Tirmizi ve Nesei'nin Kuteybe kanallyla ... ibn Ab
bas'ta.n rivayetlerine gore; Allah Rasillii (s.a.) Medine'den Mekke'ye 
dogru (yola) ~lkiDl§lar ve ru'emlerin rabbmdan ba§ka hi~bir §eyden kor
kulan olmad1~ halde (namazlarl) iki§er rek'at' kilm1§lard1r. Hadisi ri
vayetten sonra Tirmizi, bu hadisin sahih oldugunu soylemi§tir. 

Buhari der ki: Bize Ebu Ma'mer'in ... Enes'den rivayetine gore; o, 
§oyle dermi§: Allah RasUlii (s.a.) ile ,birlikte Medine'den Mekke'ye dogru 
(yola) ~1kt1k. Medine'ye doniinceye kadar namazlan iki§er rek'at olarak 
k1Idllar. Ravi der ki: Mekke'de biraz ikamet ettiniz mi? diye sordum. 
Enes : Orada on giin ikamet ettik, dedi. 

Hadisi diger hadis~iler de muhtelif kanallardan olmak iizere Yahya 
ibn Ebu ishak el-Hadrami'den rivayetle tahric etmi§lerdir. 

imam Ahmed der ki: Bize Veki'in ... Harise ibn Vehb el-Huzai'den 
rivayetine gore; o, §Oyle demi§tir: Hz. Peygamber (s.a.) ile birlikte ogle 
ve ikindi namazlarm1 -insanlann en ~ok ve en emniyette olduklan
Mina'da ild rek'at olarak k1ld1m. 

Hadisi ibn Mace dl§Indaki muhaddisler degi§ik kanallardan ve Ebu 
ishak es-Siibey'iden rivayet etmi§lerdir. Muhari'nin Iafz1 §oyledir: Bize 
Ebu Velid'in .. . Harise ibn Vehb'den rivayetine gore; o, §oyle demi§tir : 
En fazla emniyyette oldugu halde Allah Rasillii (s.a.) Mina'da bize na
maZI ilti rek'at olarak klldlrd1lar. 

Buhari der ki : Bize Miisedded'in. .. Abdullah ibn Orner' den riva
yetine gore; o, §oyle demi§tir: (Yolculukta) Hz. Peygamber (s . .a.) Ebu
bekir, Orner ve halifeliginin ba§lannda Osman ile birlikte namaz1 iki 
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rek'at olarak k1ld1m. Sonra Osman namaz1 (dort rek'ate) tamamladl. 
Miisllm de hadisi Yahya ibn Said el-Ka.ttan'dan rivayet etm.i§tir. 

Buhari der ki : Bize Kuteybe'nin ... Abdurrahrtlan ibn Yezid'den ri
vayetine gore; o, §oyle dermi§: Osman ibn Affan -Allah ondl:!,n raz1 
olsun- b.ize Mina'da namaZI dart rek'ath olarak. kildlrdl. Bu konu, Ab-· 
dullah ibn Mes'ud'a soylendiginde, irma lillah ve inna ileyhi raciun de~ 
·dikten sonra; Minada namaz1 Allah Rasul'ii (s.a.) ile birlikte iki rek'at 
olarak kildrm, Ebubekir ile birlikte iki rek'at olarak k1ldlm. Orner ibn 
Hattab ile iki rek'at ola·rak .lnldun, k~ki bu dort rek'atta:ki nasibim o 
iki rek'atlar kadar olaydl, dedi. 

Hadisi, Buhari, Sevri kana.hyla A'me§'den rivayet etmi§tir. Keza 
Miislim de degi§ik kanallardan -ki daha once ge~en Kuteybe kanah 
bunlardandir- tahric etmi§tir. 

Bu hadisler, a~Ik bir §ekilde korku durumunun namazm kiSaltil
masi i~in §art olmadlgma dela.Iet etmektedir. Bunun iyindir ki, alimler
den bazilan: Burada namaZI klsaltmaktan maksad; keyfiyyet bakimm
dan kl.saltmadlr, degilse kemmiyyet (rek'atlarm saytsi) bakimmdan 
degildir, derni§lerdir. ilerde gelecegi 'iizere bu go~ M'iicahid, Dahhak 
ve S'iiddi'ye aittir. Bunlar imam Mallk'in rtvayet ettigi §U hadise daya
niyorlar : Sa.Uh ibn Keysan kanahyla ... Al§e -Allah ondan raz1 olsun
den rivayet edildigine gore; o, §Oyle demi§tir: Yolculukta ve ikamette 
namaz iki§er rek'at ol~arak farz kllmdi. Yolculuk namaz1 ooylece kald1 
da ikamet halinde k11Inan nama.z artlnldl. 

Bu hadisi Buhari; Abdullah ibn YU.Suf'dart, Miislim; Yahya ibn 
Yahya'dan, Ebu Davud; Ka'nebi'den, Nesei; Kuteybe'den ve bunlann 
dord'ii de Malik'ten rivayet etmi§lerdir. 

Bunlar diyorlar ki : Yolculuktaki namazda asll, iki rek'at oldugu
na ve «Namazt klsaltmamzda size bir vebal yoktur.» buyurulduguna 
gore; burada klsaltmaktan maksadm kemmiyyet yon'iinden (rek'atlann 
miktannda) oldugu nasi! soylenebilir? 

Delalet yoniinden bundan daha da a~1~ imam Ahmed'in rivayet 
ettigi §U hadistir: Bize Veki'm ... Orner -Allah ond:an razi olsun- den 
rivayetine gore; o, §Oyle demi§tir: Muhammed (s.a..) in dilinden kisalt
ma.siz ve ta.mAm olarak yolculuk namaz1 iki rek'at, ramazan bayraffil 
iki rek'at ve cum'a namaZI iki rek'attir. 

Hadisi bu §ekliyle Nesei, ibn Mace ve Sahih'inde ibn Hibban degi
§ik kanallardan olmak 'iizere Z'iibeyr el-Yami'den rivayet etmi§lerdir. 
Bu, Miislim'in §artlarma uygun bir isnaddrr. Miislim de kitabmm mu
kaddimesinde bu hadisin ibn Ebu Leyla kanahyla Omer'den rivayet 
edildigini zikretmi§tir. Bu durum gerek bu hadiste ve gerek ba§kala~ 
rmda a~Ik olarak gelmi§tir. in§Aallah dogru olan da. budur. Ger~i Yah
ya ibn Main, Ebu Hatim ve Nesei, ibn Ebu Leyla'mn Omer'den hadis 
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i§itmedigini 80ylemi§lerdir. Bunun yanmda Ebu Ya'Ia el-Mavslli ve Sev
ri'den gelen kanallarla ... Omer'den rivayetler vaki' olmU§tur. ibn Mace 
ise bu hadisi, Yezid ibn Ebu Ziyad ibn Ebu Sa'd kanallyla ... Omer'den 
rivayet etmi§tir. Allah en dogrusunu ·bilir. 

Sahih'inde Muslim, Ebu Davud, Nesei ve ibn Mace, Ebu Avane 
el-Vaddah ibn Abdullah el-Ye§kfrri kanahyla ... Abdullah ibn Abbas'tan 
rivayet ediyorlar ·ki; o, §oyle demi§tir: Allah; peygamberinizin dilinden 

• namaZI hazarda dort, yolculukta iki ve korku s1rasmda bir rek'at olarak 
farz kllmi§tlr. Nas1l ki, hazarda once ve sonrasmda (sunnet) namaz kl-' 
hmyorsa yolculukta da ooylece namaz kll1mr. 

ibn Mace de hadisi Usame ibn Zeyd kanahyla Tavus'tan rlvayet 
etmi§tir. 

Bu hadis ibn Abbas'tan, -Allah ondan raz1 olsun- rivayetle sabit 
olup daha once ·ge~en ve nama.zm aslmm iki rek'at oldugunu belirten 
A.i§e hadisine z1d degUdir. Fakat hazardaki nama.zda ziyadelik vuku' 
bulmu§tur. Bu, ooylece ortaya ~Iktlktan sonra §Oyle denebilir : Hazar
daki namaZin farziyyeti dort rek'atbr. Nitekim ibn Abbas da oyle 80y
lemi§tir. En dogrusunu Allah bilir. Fakat ibn Abbas ve A.i§e hadisleri 
yolculuk nama.zmm iki rek'at olup; bunun kiSaltllmi§ olmayip tam ol
dugunda birl~i§lerdir. Nitekim bu husfts Orner -Allah ondan raZl 
olsuri- hadisinde de a~Ik~ belirtilmi§tir. Durum bOyle olunca «NamaZI 
kiSaltmamzda size bir vebal yoktur.,, ayetinden maksad, korku rrama
zmda oldugu gibi namazm keyfiyyet bakimmdan kiSaltilmasidJ.r. Bu
nun i~indir ki, Allah Teala «Kafirlerin size bir fenahk yapmasmdan 
korkarsaniz ... ,, buyurmu§, sonra da «Sen onlarm i<;inde olup da na
mazlarmi kildlrdtgm zaman ... ,, buyurmu§ ve ooylece kiSaltmaktan mak
sadm ne oldugunu a<;Iklai:ni§, bunun niteligini ve keyfiyyetini belirtmi§
tir. Yine bunun i~indir ki, Buhari «Korku namaz]. kitabll> oolumunu; 
«Yeryuzunde (sefere) koyuldugunuz zaman, ka.firlerin size bir fenalik 
yapmasmdan korkarsamz ... §Uphesiz Allah, kafirlere hor ve hakir edici 
bir azab hazirlami§tlr» ayetleriyle ~latmi§tlr. 

Dahhak'dan rivayetle «Namazi ktsaltmamzda size bir vebal yok
tur.» ayeti hakkmda Cuveybir denrl§tir ki : Bu, sava§ Sirasmdadir. Bi
nitli olan ki§i, yuzu ne tarafa olursa olsun iki tekbirle namaz ktlar. 

Suddi'den rivayetle : «Yeryuzunde - (sefere) koyuldugunuz zaman, 
katirlerin size bir fenahk yapmasmdan korkarsamz, namaz1 kiSaltma
mzda size bir vebal yoktur.» ayeti hakkmda Esbat §Oyle demi§tir : Yol.;. 
culukta namaz1 iki rek'at kildigmda bu tamamdir, kiSaltma helal de
gildir. Ancak kafirlerin sana bir fenahk yapmasmdan korkarsan kiSalt
ma bir rek'att1r. 

Miicahid'den naklen «Namazi klsaltma.mzda size bir sorumluluk 
yoktur.n ayeti hakkmda ibn Ebu Necih der ki: Allah Rasulii (s.a.) ve 
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ashab1 Usfan'da, mii§rikler de DacD~'da id.iler. Kar§Ila§tlklannda Hz. 
Peygamber (s.a.) ashabma ogle namazmt riiku', siicud ve klyamlan ile 
ve tam olarak dart rek'at ktldlrmi§tl. Mii§rikler de onlarm e§ya ve agtr
hklanm yagmalamaya kalkmi§lardt. Bu hadisi Miicahid, Siiddi, Cabir 
ve ibn Omer'den naklederek bu konudaki diger gorii§leri de zikrettik
ten sonra; dogru olan budur, dem~tir. 

ibn Cerir der ki : Bana Muhammed ibn Abdullah ibn Abdiilha-.. . . .,.,~ . .. 
kem'in ... Umeyye Ibn Abdullah Ibn Halid Ibn Useyd'den naklettigine 
gore o, Abdullah ibn Omer'e : Biz, N.lah'm kitabmda korku namazmm 
ktsaltllmas1m buluyoruz da yolcu namazmm ktsaltilmasmi bulmuyo
ruz, demi§. Abdullah da §6yle cevab vermi§tir : Biz peygamberimizi 
(s.a.) hangi ameli i§lerken bulmu§Sa:k onu yapanz. Korku namaz1, ln
saltilffil§ olarak isimlendirilmi§tir. Ayet bunun iizerine hamledilmi§ olup 
yolcu namazmm kiSaltilmasma hamledilme~tir. ibn Omet bunu ka
bul etmi§ ve yolculukta namaz1 kiSaltmaya delil ol~ak Kur'an'm met
nini degil, kanun koyucu (Hz. PeygambeT) nun fiilini almi§tlr. Bundan 
d.aha ag1g1 yine ibn Oerir'in rivayet ettigi §U hadistir: Bize Ahmed ibn 
Velid el-Kufa§i'nin... Semmak el-Hanefi'den rivayetine gore; o, §6yle 
demi§tir : ibn Omer'e yolculuk namazrm sordum. ~oyle dedi : 0, ktsalt
mastz ve tam olarak iki rek'attlr. Ktsaltma ancak korku namazmdadlr. 
Ben : Korku namazt nedir? diye sordum. ~oyle cevab verdi : imam bir 
gruba bir rek'at ktldmr, sonra bunlar diger grubun yerine; diger grup 
da bunlarm yerine gelir ve imam onlara da bir rek'at kt1dmr. Boylece 
imamm iki rek'att, her bir grubun da birer rek'atl olmU§ olur. 

iZAHI ----

iyi bil ki, «k·asr» lafzi tahfifi g6stermektedir. Qiinkii bu ifade, ile 
naniaztn rek'atlanmn saytsmm veya eda edi§ §eklinin kiSaltilmasmm 
kasd edildigine dair sarih bir hiikum . yoktur. 6yleyse ayette iki gorii§ 
ortaya ~1kmaktad1r. Birincisi; cumhurun gorii§iidiir ki, buna gore ka
sirdan maksad, rek'atlann sayiSim azaltmaktlr. Sonra bu gorii§ii iz
har edenler, iki ayn kanaata zahib olmU§lardtr. Birincisi, buradaki 
kasrdan maksad misatir namaz1d1r. Buna gore hazar dorumunda dart 
rek'at olan namazlar, sefer durumunda iki rek'at k1llmr. Bu kisalt
manm i~ine ogle, ikindi ve ak§am namazlan girer. Ak§am ve sabah 
namazlan ise kisaltilmaz. ikinci gorii§, bu ayetle se!er namazt degil, 
korku namaz1mn kasd edilqigini soylemektedir. Bu ·gorii§ ibn Abbas, 
CAbir ibn Abdullah ve bir toplulugun gorii§iidiir. Abdullah ibn Abbas 
der ki : Allah hazar halinde namaz1 dart rek'at, sefer halinde de iki 
rek'at farz k1lmt§t1r. Peygamberimiz Muhammed'in lisamyla korku 
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nam.az1 da bir rek'attir. Kasrdan maksad rek'atlann azaltllmastdtr, 
d~ye belirttigimiz gibi, bu .gorii§ bu iki bOliime aynlmaktadtr. 

ikinci gorii§ ise; kasrdan maksad, rek'atlarm eda edili§ §eklindeki 
hafifletmedir, der. floyle ki; namazda rii.ku' ve siicud yerine ima ve 
i§aretle yetinilmesi, yiiriirken ve kanll elbise ile nainaz kthnabilmesi 
kasrd1r. Bu namaz, sava§m klzt§tl~ durumlarda yerine getirilir. Bu 
gorii§, ibn Abbas ve Tavus'un gorii§iidiir. Bunlar gorii§lerinin dogrulu ... . 
guna deUl olarak derler ki: Eger zorlu sava§larda naniaz, iki rek'at ve , 
erkanma uygun olarak kilmacak olursa dii§mamn saldtrma ihtima.Ii 
vardlr. Bu sebeble zorlu sava§larda namaztn klhnl§ §eklini hafifletmek 
gerekir. Ancak bu kanaat zay1ftir. Qiinkii misa.fir namazmm rek'atlan 
azaltilaca_l{ olursa, sava§ halinde dii§ffiailln namazda oldugunu bllme
yecek bi~imde namaz ktlmak miimkiin olabilir, denilir. Ama rek'atlar 
~ogahrsa, sure uzayacag1 i~in dii§manm gormedigi bir anda bunu ye
rine ·getirmek miimkiin olmaz. 

Bizim zikrettiklerimizden muhtemel olan gorii§ §Udur: Kasr, hafif
Ietme demektir. Hafifletme ise, baz1 rek'atlann kaldmlrnasl §eklinde 
olabilecegi gibi rUku ve siicud yerine ima ve i~retle de olabilir. iyi 
bilin ki; kasr lafzm1 baz1 rek'atlann dii§iirillmesine hamletmek daha 
evladrr. Buna bir~ok vecihden :delil getirmek miimkiin olur: 

Birincisi; Yahya ibn Ummeyye'den nakledilen §U rivayettir: Yah
ya der ki; Orner ibn Hattab (r.a.) a biz emniyette iken namaz1 nastl 
ki.Saltabiliriz? Allah Teala; «korkarsamz narnaz1 klsaltmamzda bir ve
bal yokturn diyor, dedim. Orner dedi ki : Senin hayretini mucih olan 
§ey, benim de hayretimi mucib oldu da Hz. Peygambere sordum. 0, 
§6yle dedi: Bu Allah'm size verdigi bir sadakadlr. Onun sadakastm 
kabul edin. Bu da gO.steriyor ki; ayette soz konusu edilen ktsaltma, 
rek'atlarm sayiSmdaki ki.Saltmadrr. Ve bu ayetin manasmdan anla§I
lan hiikiim budur. ikincisi: K1saltma bir §eyin bazt kiSimlanndan vaz 
g~ip ktsmaktir. Ya bu klsaltilan §ey ba§ka bir §eye verilir o zaman 
ki.Saltma denmez. Bilindigi gibi riiku' ve siicudun yerine ima yapmak 
ve namazda yiiriimek, kanh elbiseyle namaz kilmak, ktsaltma olarak 
kabul edilemez. Biitiiri bunlar bir yeni hiikmiin tesbitidir ve bir §eyin 
bir ba§ka §eyin yerine ge~irilmesidir. flu halde ki.Saltmanm, bizim zik
rettigimiz §ekilde tefsiri daha evladtr. 

U~iinciisii: ( ;~l.r ) kavlinde kullamlan ( .r ) teb'iz i~in
dir. Bu da namazm baz1 klsrmlanmn klsaltilmasmm caiz olrnastm ge
rektirir. Bu §ekilde sabit oluyor ki : Baz1 rek'atlann iskati yoluyla na
maztn ktsa.Itilmast §eklindeki tefsir ima ve l§S,ret yoluyla_ arulan te·f
sirden daha uygundur. 

Dordiinciisii : Kasr lafz1, araplann orliinde rek'atlann say1smm 
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kiSaltllmasma tahsis edilmi~tir. Bu manada olmak iizere HasuluHah 
(s.a.) ogle namazm1 iki rek'at k1lmca, Zi.ilyedeyn kendisine namaz1 kl
salttm rn1 yoksa unuttun mu? diye sormw~tur. 

Be§incisi: Namazm §eklinin degi§tirilmesi tarzmdaki k1saltma, bu 
ayetten sonra tekrar zikrectilmektedir. Oyleyse bu ayette kasd ectilen 
k1saltmanm, rek'atlann silinmesi anlamma olmas1 gerekir ki, tekrar 
lazlffi olmasm. Allah en iyisini bilendir. 

U~fulcu mesele : ~afii merhum der ki : KISaltma, bir ruhsatt1r. Mti
kellef isterse tamamlar isterse kiSaltlr. Ebu Hanife der ki : K1saltma, 
vacibtir. Misafir dort rek'at k1lar ve ikinci rek'atta oturmazsa namaz1 
fasid olur. Eger ikisi arasmda te§ehhtid miktan oturursa namaZI ta
mam olur .... 

Dorduncu mesele : Bazllan dediler ki; seferi namaz iki rekattlr. Bu 
kiSaltma degil tamam1 ooyledir. Hasulullah (s.a.) Medine'ye geldigin
de; sefer namaz1 oldugu gibi biraktlmi§ hazar namazma ilave yaptl
mt§tlr. iyi bil ki ; ayetin lafz1 bunu ibt al eder. Zira biz, ayette zikredi
len kas1rdan maksadm, rek'atlarm hafifletilmesi oldugunu a~Iklami§
tlk. Eger mesele onlann zikrettigi gibi olsayd1; bu, sefer namazu~da 
kiSaltma olmaz hazar namazmda arttlrma olurdu. Allah en iyisin4 bi
lendir. 

Be§inci mesele : Davud ez-Zahiri ve Zahir ehli ; seferin az1 ve ~ogu 
ruhsatm cevaz1 konusunda e§ittir, diye iddia etmi§lerdir. Fukaharun 
cumhuru ise, belirli bir miktarla takdir edilmemi§ olan seferde ruhsat 
olmadigJm iddia etmi§lerdir. Zahir ehli ayetin metnini delil getirerek 
dediler ki: Allah Tela'mn; yeryuzfulde gezdiginizde namaZI kisaltma
ruzda size bir vebal yoktur, kavli; §art ve cezadan miirekkeb bir ctim
ledir. ~art yeryiiztinde gezmek, ceza da namaz1 klSaltmaktlr. ~art mey
dana gelince cezamn teretttib etmesi gerekir. Oyleyse §art olan sefer; 
ister uzun olsun, ister k1sa olsun farks1zdu. Bu konuda soylenebilecek 
en son soz ~udur : Bu ifade, insarun bir evden diger eve bir mahalle
den diger mahalleye intikali h~linde de ruhsatm meydana gelmes-i so
nucunu dogurur. 

Buna iki , §ekilde cevab verilir: Birincisi; bir yerden bir yere inti
kal etmeye ((yerytiztinde gezme>> ad1 verilmezse mti§kil, kendiliginden 
ortadan kalkar. Ama ((yeryuzfulde gezme» ~enirse, biz deriz ki; bunun 
ge~ersizligi husU.Sunda mtisltimanlar icma' et~lerdir .. . 

tkincisi <<yeryiiztinde gezindiginizden ta'biri gosteriyor ki, yeryti
ziinde gezinmek bu ruhsatm has1l olmas1 i~in §arttlr. Eger yerytiztin
de gezinmek mutlak intikal i~in isim olabilseydi her zaman ruhsat ha
Sll olabilirdi. Qtinkti insan hayat1 boyunca stirekli evden mescide, 
mescidden sokaga gider. Siirekli bOyle bir intikal mevcud olunca bu 
htikmtin mevcudiyyeti i~in onun §art olmas1 imkans1zla§1r. Allah Teala 
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bu hiikmiin sabit -olmasl' i~in yeryiiziinde gezinmeyi §art kO§tUguna 
gore, anhyoruz ki bu inti.kal mutlak intikal degildir. Sadece sefer veya 
sefer adJ. verilen gezinmedir. Bllindigi gibi sefer ,adl, yakma da uzaga 
da verilir. Goriiyoruz ki, ayetin delaleti yalruzca sefer halinde ruhsa
tm meydana gelecegini gostermektedir. 

Fukaha.mn bu konudaki gorii§iine gelince; onlar dediler ki: Se
lef-i salihin, seferin en az k1srrumn ta'yin edilmi§ oldugu konusunda 
icma' etmi§lerdir. Bu husl.1sa delalet eden husus, bu konu iizerinde 
muhtelif rivayetlerin meydana gelrni§ olmasidir. Birinci rivayet: Hz. 
Omer'den bir giinliik sefer icin namazm kiSaltllacagi nakledilir. Ziihrl 
ve Evzai de boyle demi§tir. ikinci rivayet: ibn Abbas der ki: Bir giin 
ve gecelik yolculuktan fazlas1 ic;in namaz klsaltillr. Uciincii rivayet: 
Enes ibn Malik der ki : K1saltma icin muteber olan sefer be§ fersah
tlr. Dordiincii rivayet :Hasan der ki: iki gecelik yiiriiyii§tiir. Be§inci 
rivayet : ~a'bi, Nehai, Said ibn Ciibeyr der ki : Klife'den . Medayin'e 
kadar olan iic giinliik yoldur. Bu, Ebu Hanife'nin kavlidir. ~ Hasan ibn 
Ziyad Ebu Hanife'den nakleder ki; bir ki§i, iki giin ve iki giinliik me
safeden biraz daha fazla olan bir yere sefere gittigi takdirde namaz1 
kiSaltmast caiz olur. ibn Semaa; Ebu Yusuf ve Muhammed'den boyle 
rivayet etmi§tir. Altmct rivayet: Malik ve ~afii derler ki; bu mikdar, 
dort biirdtiir. 'Her biird dart fersaht1r. Her fersah Rasulullah (s.a.) m 
dedesi Ha§im'in olciisiiyle iic mildir. Bu gol milinin Olgiisiiyledir ki, 
buna gore her mil onikibin ayaktlr ve dart bin ,admullr. <;iinkii iig ayak 
bir adtmdtr. 

Fakihler derler ki : Halkm bu sozler iizerindeki ihtilafl §unu gos
teriyor. Hiikmiin mutlak sefere bagh olmad1g1 konusunda icma' varid 
olmu§tur. Zahiriler dediler ki : Fukahamn bu konudaki birbirini tut
mayan gori.i§leri, miiddetin takdiri konusunda saglam bir delil bula
madiklanm g6stermektedir. Eger ·bu konuda saglam bir delil elde ·et
mi§ olsalardl, bu tutars1zhklar olmazd1. Sahabenin bu meselenin hiik
mii konusunda susmu§ olmast; ayetin hiikmiiniin · mutlak seferle bag
lanti.h olduguna inanmalarmdan kaynaklanmi§ olabilir. Dolaytstyla 
bu hiikiim, bu ayetle mutlak sefer igin sabittir. Hiikiim Kur'an'm met
ninde mezkur olunca, ictihad ve istinbata ihtiyag duyulmarm§tlr. Do
layiStyla bu mesele iizerinde sahabe-i giizin susmU§tur. 

iyi bil ki: Ebu Hanife'nin ashabt, Rasulullah (s.a.) m; <<miisatil" 
iig giinliik mesafe i~n mesh edern soziine dayanarak bu siireyi iig giin 
olarak takdir etmi§lerdir. Bu hadis, iig ogiin mesh edilmeyince misatir 
olunmaz anlamma gelir. Ki§i misatir olmazsa, seferde me§n1' olan ruh
sat elde edilmez. ~afii'nin taraftarlan ise gorii§lerini Miicahid, Ata ibn 
Ebu Rebah'm ibn Abbas'dan naklettikleri Raslllullah (s.a.) m §U hadis-i 
§erlf'ine dayandtrmaktadirlar : «Ey Mekke halk1, dart biirdden a§ag1da 
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namaZI kLsaltmaym. Bu da Mekke'den tisfan'a kadar olan mesatedir.» 
Zahiriler dediler ki : Bu konu uzerinde biTk~ §ekilde soz soylene

.bilir. Birincisi; bu ifade, Kur'an'm umumi metninin vahid haberle tah
sis edilmesine dayanmaktadlr ki; Zahirilere gore bu iki bak1mdan caiz 
degildir. Birincisi; Kur'an ve haber-i vahid, her biri hukmun delalet 
ettigi laf1z konusunda mU.§terek olurlar. Kur'an'm metni kesindir. Ha
ber-i vahid'in metni ise zannidir. Binaenaleyh Kur'an, haber-i vahid'
den delalet bak1rmndan daha kuvvetlidir. Oyleyse zayifm gu~Iuye ter
cihi caiz olmaz. ikincis!; haberde varid olmu§tUr ki; Rasulullah (s.a.) 
§6yle buyurmu§tur : Size benden bir hadis nakledildiginde; onu Allah'.: 
m kitab1yla kar§Ila§tlrm. Eger Allah'm kitabma uyarsa kabul edin, uy
mazsa reddedin. Bu haber g6steriyor ki; Allah'm kitabma muhalif olan 
her haber merduddur. Buradaki haber de kitabm umumi ifadesine mu
halif olarak varid oldugundan merdud olmas1 icabeder. (Fahreddin 
Razi, Mefatih el-Gayb, XII, 18-21) · 

Namaz1 k1saltmak, onun baz1 oolumlerini terk etmektir. Boylece 
namaz, k1saltllm1§ ol_ur. Baz1 rek'atlann terk edilmesi veya ruku', su:. 
cud, te§ehhud i~in oturma gibi baZl rukftnlerini terk etmek de klsalt
madrr. Bilginler, bu ayet uzerinde ihtilaf etrni§lerdir. Baz1Ian derler 
ki: Namaz1 klSaltmaktan maksad, baz1 rek'atlarmi terk etmektir. Bti 
da seferde kllman ve yalruzca dart rek'at olan namazlarm iki rek'ata 
indirilmesi §eklindeki klSaltllrm§ namazd1r. Baz1Ian da demi§lerdir ki : 
Burada kasd edilen husus, mutlak olarak korku namaz1 veya namazm 
§ekillerinden bir §ekildir ki; bu husfrs bir sonraki ayet-i kerime'de a~lk
lanacaktlr. Baz1 .bilginler de, namazui rek'atlanrun degil §eklinin kl
saltllmasmm kasd edil<ligini soylerler. Diger bir grup da der ki: K1Sal
tllmadan maksad, hem saY15mm, hem de rUkftnlerinin klsaltllmas1d1r. 

( ... ... .. ..... .... . ) 
Bugun genellikle mus!Umanlann kendilerine uyduklan takihler 

derler ki: NamaZl klSaltmak --cern' etmek ve Ramazan'da oru~ yemek 
de ooyledir-- her seferde olmaz. Mutlaka uzun sefer olmahdu·. Bu 
uzun seferin en az1 da Maliki ve ~afii'lere gore iki konak, Hanefi'Iere 
gore u~ konaktrr. Bir konak ise, Ha§irni mill ile yirmidort mildir ki, 
yaya olarak bir gunluk mesafedir. Veya yilklu hayvanlarla bu kadax
hk mesafedir. Bu konu uzerinde icma' edilmi§ degildir. Bu husfrsda 
sahih bir hadis de varid olmarm§tlr. Eski fakihler ve imamlar bu ko
nuda ihtila.f etmi§lerdi.r. ibn el-Mftnzir Feth el-Bari'de bu konuda; yir
mi degi§ik gorU.§ zikretmi§tir . Ramazan'da oru~ bozmak, Iugat bakl
mmdan sefer ad1 ver:ilebilecek her yolculuk ic;in mubahtlr. A.yetten an
la§lldlgl §ekliyle klSaltma da ooyledir. Sftnnet-i Seniyye'de bu mutlak 
ifadeyi sm1rlayacak bir kayit yoktur ... Java'dan Muhammed Abduh'a 
§oyle bir soru soruldu : Hadis-i §erif'te yer alan «ey Mekke halkl, 
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Mekke'den Usfan'a ve Taif'e kadar olan dart biirdden daha a.§agi me
satede namazm1z1 kisaltmayimz.» ifadesine binaen sefer ic;in bi·r me
sate ta'yini miimkiinmudiir degil midir? Dart biird ise, Ha§imi mill He 
k1rksekiz mil eder. Buna gore kilometre hesab1 ile §er'an muteber olan 
mesate ne kadar olabilir.? 

Muhammed Abduh, verdigi cevabda dedi ki : Soramn zik'l'ettigi ha
disi, Taberani ibn Abbas'dan nakletmi§tir. Hadisin isnadmda yer alan 
Abdiilvehhab ibn Miicahid ibn Ciibeyr'in rivayeti hakkmda imam Ah
med zay1f bir taraf1 yoktur derken, Nevevi onun yalanct oldugunu .sOy
ler. Ezdi ise, ondan hadis rivayet etmenin dogru olmadlgrm belirtir. Ma
lik ve ~afii, bu hadisi Abdullail ibn Abbas'dan mevkuf olarak rivayet 
etmi§lerdir. Eger hadisin Peygambere ula§tlnlmasi sahih degilse, delil 
olarak kullamlamaz. Enes ibn Malik'e namaZI ktsaltmamn mesafesi 
soruldugunda demi§ ki; Hz. Peygamber iic; mil veya iic; fersah yola c;t
kmca, iki rek'at namaz k1lardl. imam Ahmed ve Miislim ile Ebu Davlld 
bu hadisi ~u'be kanahyla da rivayet ederler. ~u'be, fersah ve millerde 
§iiphe eden ravidir. Fukahadan baztlan derler ki; . dort mil, iic; fersahm 
ic;inde yer ahr, dolayiStyla daha fazlasi ic;in beni.msenmesi gerekir. Daha 
az oldugu gorii§ii ise, kes·inlik ka:zanan gorii§tiir. ( ......... ) 

~ohret bulan rivayete gore, bir berld dart fersahtir. Fersah iic; mil
dir. Bir mil ise goziin alabildigi mesafedir. Qiinkii kelime buradan alm
ffil§tlr. Bu mesafeden sonra goz yamhr, garmez. K1yas yoluyla goziin 
gorebHecegi mesllfenin altlbin kul~ oldugunu, her kulacmsa ondort 
parmak oldugunu soylemi§lerdir. Parmak, yaygm ve mu'tedil parmak 
olacaktrr. Bir parmak, alti arpa tanesi boyundad1r. ArPa tanesi, dengeli 
ve yaygm olacaktir. Baz1lar1 derler ki: Bu, insan ayag1yla onikibin 
ayakt1r. Fersah metre olarak be§bin be§yiiz k1rkbir metredir: ( ......... ) 
(Re§id R1za, Tefsir el-Menar, v, 370- 371). 

Orner ibn Hattab der ki : Yolcu namaz1, ild re.k'att1r. Cum'a namazt 
iki rek'attir, bayram namaz1 iki rek'att1r. Bu, Hz; Muhammed'in lisa
myla k1saltllmaks1zm tamam1dlr. Ona iftira eden, kaybetmi§tir. Bu hu
slls, Hz. Omer'den sabittir. Hz. Peygambere biz emniyette oldugumuz 
halde (sav~ korkusu bu,lunmad1g1 halde) namazt neden kisaltlyoruz? 
diye sordugunda Hz. Peygamber ona, §Oyle demi§tir : Bu, Allah'm size 
vermi§ oldugu bir sa:dakad1r. O'nun sadakas1m kabul edin. Build hadts 
arasmda bir c;eli§ki yoktur. <;iinkii Hz. Peygamber ona, bu Allah'm size 
verdigi bir sadakad1r, diye cevab vermi§tir. Bu, Allah'm miisamaha ver
digi kolayhk degildir. Bu cevab kar§ISmda Orner, ayette halktan bir c;o
gunun anlad1g1 gibi saYl baktmmdan kiSaltmanm bulunmadigml anla
ffil§ ve yolcu namaz1. iki rek'attir, k1saltllmaks1~m tamam1 budur, de
mi§tir. Buna gare ayette, namazm saYISrm k.Isaltmanm ·mubah oldu-

Tefsir. c. V. F. 119 
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guna. ve bunun yasaklanchgma dair bir dela.Iet yoktur. Namaz ktlan 
isterse kLSaltlr, isterse tamamlar. Boyle bir dela.Iet yoktur. Rasftlullah 
(s.a.) se!erlerinde iki§er rek'at namaz kllarch ve hi~bir zaman i~in dort 
rek'at kllmaml§tt. Sadece korku namazmda ·ooyle kllrm§~l. Enes der ki : 
Ben, Hz. Peygamberle Medine'den Mekke'ye gittim. 0 , biz Medine'ye 
doniinceye kadar iki rek'at namaz klldtrdl. Abdullah ibn Mes'ud'a, Os
man ibn Affan'm Mina'da dort rek'at klldtgt haberi ula§mca; innalillah 
ve innaileyhi raciun, biz Rasulullah'la Mina'da iki rek'at ktldtk, Ebu
bekir'le Mina'd'a iki rek'at ktldtk, Omer'le ben iki rek'at ktldrm. Benim 
hi~bir zaman dort rek'attan paytrn olmadt, demi§tir. .. Abdullah ibn 
Orner der ki: Ben Rasulullah (s.a.) ile arkada§hk ettim. 0 , seferde iki 
rek'a.ttan !azla kllmazd1. Ebubekir, Orner ve Osman da bOyle yaptllar. 
·OsmAn, hllatetinin sonunda bunu dorde tamarnladl. i§te aleyhindeki 
hareketlerin ba§lamasmm sebeplerinden birisi de bu idi. Ve onun bu 
davram§l i~in degi.§ik yorumlar yapllmt§tlr. (Cemaleddin el-Kastmi, Me
hasm et-Te'vil, v, 1510- 1511) 

---oOo---

102 - Sen ic;lerinde olup da namazlann1 k1ldrrdig1n 
zaman, bir klsnu seninle beraber namaza dursun ve silah
lanru da alsmlar. Secdeye varchklarmda onlar arkaruza 
gec;sinler; kJlmayan obiir kiSlffi gelsin, seninle beraber kll
smlar. Tedbirli olsunlar, silahlann1 alsmlar Kafirler size 
ansiZm bir baskm vermek ic;in silah ve e§yaruzdan gafil 
bulunmaruz1 arzu ederler. Yagmurdan zarar gorecekseniz 
veya hasta olursan1z, silahlarmizl brrakmaruza bir beis 
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yoktur. Fakat dikkatli olun. Allah, $iiphesiz alc;:altlci kAfir
lere bir azab hazirlaiDI$tlr. 

Sava.§ta Namaz 

Korku namazmm bir ~ok ~e§itleri var<hr. Dii§lllan bazen klble yO
niinde olabilecegi gibi, bazen ba§ka yonlerde de olabilir. Namaz dort 
rek'atll, ak~am namazmda oldugu gibi ii~ rek'atll, sabah ve yolculuk 
namazmda oldugu gibi iki rek'atll olabilir. Sonra ba.zan cemaatle kih
nabilecegi gibi harbin kizi~tigi durumlarda cemaatle namaza gii~ yeti
rilemeyebilinir. K1bleye kar§I veya klbleye donmeden; yaya, ya da bi
nitli olarak tek ba§ma k1lmabilir. Sonra hem yiiriir ve hem de dii§man
la vuru§urken namaz kllmabilir. Daha once ge~en ibn Abbas hadisine 
dayanarak alimlerden baZilan (bu durumlard.a) na.mazm bir rek'at 
kllmacagml soylemi§lerdir. Ahmed ibn Hanbel bOyle der. Miinziri'nin 
«el-Hava§i» de naklettigine gore; Ata, Cabir, Hasan, Miicahid, Hakem, 
Katade ve Ha.mmad bu gorii§ii payl~rm§lar; TavU.s ve Dahhak da bu 
gorii§e zahib olmu§lardir. Ebu As1m el-Abbaw de Muhammed ibn Nasr 
el-Mervezi'nin, korku hal·inde sabah namazmm bir rek'at olarak kllma
cagi gorii.§iinde oldugunu, nakletmi§tir. ibn Hazm da bu gorii§e katil
mi§tlr. ishak ibn Rahuye dm- ki: Kaf§Illkh ~arpi§ma durumunda; ima 
ile kllacagm bir rek'at sana yeter. ~ayet buna da gii~ yetiremezsen bir 
secde yeterlidir. <;iinkii bu da; Allah'I zikretmektir. Digerleri, bir tek
birin yetecegini soylemi~lerse de herhalde bu; bir rek'at olmahdir. Ni
tekim Ahmed ibn Hanbel ve ashab1 bu gorii§te olup ayru gorii§ii Ca'bir 
ibn Abdullah, Abdullah ibn Orner, Ka'b, bir ~ok sahabi ve Siiddi kabul 
etmi§lerdir. Bu gorii.§ii ibn Cerir de rivayet etmi§tir. Ancak bu gorii§ii 
rivayet edenler, bir tekbirin yeterli olacagi konusundaki gorii§ii zahiri 
ile al·arak rivayet etllli§lerdir. Nitekim ishak ibn Rahuye'nin mezhebi 
ooyledir. Bu gorii§e zahib olan Emir Abdiilvehhab ibn Buht el-Mekki 
§oyle demi§tir : ~ayet tekbire de gii~ yetiremez ise, kendi kendine olaru 
(yani niyeti) terk etmez. Bu gorii§ii Said ibn Mansllr Siinen'inde is
mail ibn Ayya§'dan, ~uayb ibn Dinar'dan rtvayet etmi§tir. En dogru
sunu Allah bilir. 

Alimlerden bazilan da; sava§ ozriine bmaen namaZI geciktinne
nin miibah oldugu gorii§iindedirler. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.), Ah
zab (Hendek muharebesi) giinii ogle ve ikindi na.mazlanru geriye b1ra- . 
karak ikisini birden giine§ battlktan sonra kllmi§; bunlardan sonra da 
ak§am ve yatsiyi kilmi§lardir. Bu olaydan sonraki Kurayza ogullan gii
niinde, orduyu onlann iizerine gondeimek iizere haztrladigmda: Ku
rayza ogullanna ula§madan i~inizden hi~ kimse ikindiyi kllmasm, bu
yurmu§lardl. Onlar yolda iken ikindi namaZI vakti gelmi§; i~lerinden 
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bir klsmi: Allah Rasulii (s.a.) bizden sadece yiiriimeyi hizlandirmamiZI 
istemi§; degilse namaz1 vaktinden sonraya birakmamiZl istememi§tir, 
diyerek namaZI vaktinde ve yolda kllrm§lar; diger bir oolumu ise, ikindi 
nama.zm1 geriye b1rakarak giine§ battlktan sonra ve Kurayza ogullan
run yurdunda kllmi§lar.dL Allah Rasulii (s.a.) bu iki gruptan hi<; birine 
k1zmam1§tl. Biz bu konuyu <Ces-Sire» kitabmda ele alarak ikindi nama
Ziru vaktinde kllanlann dogruya daha yakm hareket ettiklerini, di
gerlerinin de ma'zur olduklarm1 a<;Iklami§tlk. Cihad ve la'netlenmi§ 
Yahudi grubundan ahdi bozanlan muhasara altma almalan sebebiyle, 
namazJ. te'hir etmi§ olmalan onlarm ma'zur goriilmelerinin delilidir. 
Cumhur ise §Oyle demektedir : Biitiin bunlar korku namaz1yla neshe
dilmi.§, kaldlnlrnl§tlr. Korku namaz1 o slrada heniiz nazil olmaffil§tl. 
Korku namaz1 nazil olunca; namaz1 geciktirme de bununla kaldmlmi§ 
oldu. Bu, imam ~afii ve Siinen sahiplerinin rivayet etnli§ olduklan Ebu 
Said el-Hudri hadisinde daha a~lktlr. Ancak Buhari'nin Sahih'inde 
«Kale Harblerinde ve Dii§manla Kar§lla§malarda Namaz Bab1>1 bolii
miinde rivayet ettigi §U hadis ger~ekten mii§kildir : Evzai der ki : Fetih 
hazJ.r olup da namaza gii~ yetiremezlerse; herkes kendi kendine ve 
ima ile namaz k1lar. ima ile namaza gii~ yetiremezlerse; sava§m duru
mu a~1kbga kavu§uncaya veya emin oluncaya kadar namaz1 te'hir eder
ler ve iki rek'at olarak kllarlar. Eger buna da gii<;leri yetmezse; sadece 
te~bir onlara yeterli olmay1p emin oluncaya kadar namaz1 te'hir eder
ler. Mekhul de bu gorii§tedir. Enes ibn Malik der ki : ~afak sokerken 
ve sava§ kiZl§ffil§ iken Tiister kalesi sava§mda bulundum. Namaza gii~ 
yetiremediler de namaz1 ancak gun yiikseldikten sonra kllabildiler. Biz 
namaz kllarken Ebu Mftsa da bizimle beraberdd ve fetih bize nasib oldu. 
Enes der ki : Bu namaz mukabUinde ne diinya ne de ondakiler beni se
vindiremezdi. Buhari'nin zikrettikleri burada bitiyor. Bundan sonra 
Buhari Ahzab (Hendek sava§l) giiniindeki namazm tefsirine dair olan 
hadisi, sonra da Kurayza ogullan hadisesinde ikindi namazm1 (Kuray
za ogullarma varmadan) ikindiyi Jnlmalan emredilen hadisi zikreder 
ki, ona gore tercih edilen g6rii§ bu gibidir. En dogrusunu Allah bilir. 

Bu gor'i.i§e zahib olanlar; gorii§lerine Tiister fethi giinii Ebu Musa 
ve ashabmm yaptlklanm delil getirirler. Bu hadise me§hurdur. Ancak 
bu Orner ibn Hattab'm halifeliginde vuku' bulmu§tur ve ne Hz. Omer'in; 
ne de sahabeden birinin bunu hO§ kar§llamad1g1 rivayet edilmemi§tir. 
En dogrusunu Allah bilir. Bunlar diyorlar ki : Korku namaz1 Hendek 
muharebesinde me§ru' kilmmi§tlr. Qiinkii siyer ve Megazi alimleriyle 
diger alirnlerin Cumhurunun kavline gore Zat'iir-Rika gazvesi Hendek'
ten oncedir. Bu, Muhammed ibn ishak, Mftsa ibn Ukbe, Vakidi, onun 
katibi Muhammed ibn Sa'd, Halife ibn Hayyat ve ba§kalannca zikre
dilmi§tir. Buhari ve ba§kalan da zat'iir-Ri'ka'mn Ebu Musa hadisine 
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dayarularak, Hendek harbinden sonra; Hayberden once oldugunu soy
le~lerdir. En dogrusunu Allah bilir. Muzeni, Kad1 Ebu Yiisuf ve Ib
rahim ibn ismail ibn Uleyye'nin korku namazmm Hendek giinu Hz. 
Peygamberin namaz1 geciktirmesi ile neshedilmi§ oldugunu soylemeleri 
ge~ekten garlb ve §a§Irticidlr. ~uras1 muhakkakt1r ki; Hendek harbin
den sonra korku namazma delalet eden hadisler sabit olmu§tur. 0 glin
de namazm te'hirinin Mekhul ve Evzai'nin .sOylediklerine hamledilmesi 
daha kuvvetli ve dogruya daha yakmdlr. Yine de en dogrusunu Allah 
billr. 

Allah Terua: «Sen onlann i~inde olup da namazlanru kild1rdxgm 
zaman ... » buyuruyor ki; burada Hz. Peyga.mbere hitab ile korku na
mazmda sen onlara imam olarak namaz kildlrd1gxnda ... denilmektedir. · 
Bu, birinci durumdan farkhd1r. Zira hadisin delaleti uzre; orada nama
zm tek ba§ma, yaya ve binitli olarak, . klbleye donillerek veya donUlme
yerek bir rek'at'e indirilmesi roz konusudur. Sonra cemaatle ve bir ima
ma uyarak kllman namazm durumu zikredilmi§tir. Cemaatta bir ~ok 
iyiligin bulunmasl nedeniyle -bu ayet-i kerime'yi delil getirerek- ce
maatin vacib oldugu g()rli'§line zahib olanlar ne guzel delil getirmi§ 
oluyorlar. ~ayet vacib olmasaydx; buna cevaz verilmezdi. «Sen onlarin 
i~inde olup da .. . » ayetini deli! getirerek ondan sonra bu sxfatm ortadan 
kalktigxm soyleyip, korku namazmm Hz. Peygamberden sonra neshe
dilmi§ oldugunu soyleyenlerin istidlali zayxftrr~ Burada onlara : «Onla
rm mallarmdan sadaka al ki bununla onlan temizleyip arxtmi§ olasm. 
Ve onlara dua et. Senin duan §'iiphesiz ki onlar i~in 'bir sukunettir.l> 
(Tevbe, 103) ayetini delil getirerek zekat vermek istemeyenlere 
cevab verilir. Onlar diyorlardx ki: Biz, zekatimizl Hz. Peygamber (s.a.) 
den sonra hi~ kimseye vermeyiz. Bununla birlikte sahabe onlan reddet
mi§, · bu istidlallerini kabul etmemi§, onlan zekat vermeye zorlayarak 
vermeyenlerle sa va§ffil§lard.Ir. 

Bu namazm niteligini anlatmadan once ayet-i kerime'nin nuzt11 se
bebini zikredelim : 

ibn Cerir der ki : Bize Musenna'm ... Ali -AUah ondan raz1 olsun
den rivayetine gore o §oyle demi§tir : Neccar ogullanndan bir kavim 
Allah RasUiu (s.a.) ne: Ey Allah'm Rast1lu, biz yerylizunde yolculuk 
yap1yoruz, nas11 namaz k1lahm? diye sordular. Allah Teala da: «Sefere 
~1ktlg1mz zaman ... namaz1 k1saltmamzda size bir vebal yoktur.» ayetini 
indirdi. Sonra vahiy kesildi. Bundan bir sene sonra Allah Rasulu (s.a.) 
harbe ~1kt1 ve ogle namaz1 kild1rdl. Mu§rikler : Muhammed ve ashab1 
arkalarmdan size bir .imkan ve f1rsat verdiler. Qnlara hucum etmeye
lim mi? dediler. Onlardan birisi de: Bunun pe§inden onlar i~in bir diger 
misli daha var, dedi ve Allah Teala da iki namaz arasmda: «Kafirlerin 
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. size bir fenahk yapmasmdan korkarsamz ... >> ayetlerini indirdi ve korku 
namaZI (sava§ halinde kllmacak namaZin §ekli) nazil oldu. 

Bu hadisin sevkediH§i ger~kten gaxibtir. Ancak Ebu Ayya§ Zeyd 
tbn Samit'den rivayet edilen §U hadis-i §erlf bunun baz1 k1B1mlanm de&
teklemektedir : 

imam Ahmed der ki : Bize Abdiirrezzak'm... Ebu Ayya§'dan riva
yetine gt>re, o, §oyle demi§tir: Biz Allah HasuH.i (s.a.) ile birlikte Usfan'
da idik. Mfujrikler bizi kar§lladllar. Ba§larmda Halid ibn VeHd vard1. 
Onlar bizimle K1ble arasmda idiler. Hz. Peygamber (s.a.) bize ogle na
maz~m klld1rd1. (Mii§rikler) : Onlar bu halde iken haklarmdan gelsek 
ya, dediler. Ancak pe§inden de : ~imdi onlara ogullarmdan ve nefisle
rinden daha sevimli olan bir namaz gelecek, dediler. Ravi der ki: Ogle 
ile ikindi aras1 Cibril : «Sen onlann i~inde olup da namazlanm klld1r
d1g1n zaman ... » ayetlerini getirdi. ·Namaz yakti gelince Hz. Peygamber 
(s.a.) onlara emretti, silahlanm aldllar. Bizi arkasmda iki saf olarak 
dizdi. Sonra suku'a vardl, hepimiz ruku'a vardlk. Ruku'dan ba§ml kal
dirdl, hepimiz ruku'dan dogrulduk. Sonra Hz. Peygamber (s.a.) arka
smdaki bir saf ile secdeye vard1. Digerleri ayakta onlan koruyordu. 
Onlar secde edip dogrulunca digerleri oturdular ve yerlerinde secdeye 
vardilar.-Sonra bunlar digerlerinin satma ilerledi ve ondekiler arkada:ki 
safm yerine g~tiler. Sonra Allah Rasulu riiku'a vardi ve hepsi ruku'a 
egildiler. Ruku'dan dogrulduklarmda hepsi birden ruku'dan dogruldu. 
Sonra arkadakiler ayakta kallp kendilerini (onlan) korurken, Allah Ra
sUlu (s.a.) ve arkasmdaki halk secde ettiler. Onlar oturunca digerleri 
de oturup secde ettiler. Sonra Allah RasUlu, hepsi ile birlikte selam 
verdi ve namazdan aynld1. Ravi der ki: Allah Rasulu bu namaz1 biri 
Usfan'da, digeri Selim ogullan yurdunda olmak uzere iki kerre k1ld1rd1. 

Bu hadisi imam Ahmed, Gundur'den, o ~u'be'den, o da Mansur'dan 
rivayet etmi§tir. Hadisi Ebu Davud Said ibn Mansur'dan, o da Cerir ibn 
Abdillhamid'den; Nesei ise ~u'be ve Abdillaziz ibn Abdiissamed kanally
la Mansur'dan rivayet etmi§tir. 

Bu hadisin isnad1 sahih olup, diger hadisler bunu desteklemekte
dir. Bu cumleden olarak; imam J3uhari §oyle rivayet eder: Bize Hayve 
ibn ~ureyh'in ... ibn Abbas'tan naklettigine gore; o, §oyle demi§tir: Hz. 
Peygamber (s.a.) namaza kalkt1, . insanlar da onunla birlikte namaza 
kalkti. Allah RasUlu, tekbir getirdi, insanlar da onunla birlikte tekbir 
getirdiler. Riikua vard1gmda; o:qlardan bir grup rukua vard1. Secde et
tiginde bir grup onunla birlikte secde etti. Sonra Allah Rasulu ikinci 
rek'ata kalktl. Secde edenler kalklp karde§lerini korudular. Sonra 
diger grup gelerek ruku' ve secdeye Hz. Peygamber ile birlikte var
dilar. Hepsi toptan namazda idiler. Ancak bir klSffil diger bir k1sm1m 
koruyordu. 
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:ibn Cerir der ki: Bize :ibn Be§§Ar'm ... Siileyman el-Ye§kiiri'den riva
yetine gore; o. namaZI losaltmanm hangi giin nazil oldugunu ya da 
o giiniin hangi giin oldugunu C8Jbir ibn Abdullah'a sormu§tu. Cabir 
§oyle dedi: ~am'dan gelen bir Kurey§ kervanm1 kal'§llamak uzere ~lk
ml§tlk. Biz bir hurmallkta iken :kavimden bir adam Allah Rasulii (s.a.) 
ne gelerek : Ey Muhamm~, dedi. Allah Rasulii evet, buyurdu Adam : 
Benden korkuyor musun? diye sordu. Allah Rasulii haytr, buyurdu. 
Adam : Seni benden kim koruyacak? diye sordu. Allah RasUlii de: Beni 

· senden Allah korur, buyurdu. Adam klllc1ru ~ekti sonra onu tehdid etti. 
Sonra Allah Rasulii binitlere binilmesini ve silahlann almmasm1 nida 
ettirdi. Daha sonra namam ~·agnldl. Allah RasUlu (s.a.) bir grup ken
dilerini korurken, diger bir gruba namaz klldrrdl . . Arkasmdakilere iki 
rek'at k1ldlrdl. Sonra arkasmdakiler topuklan fizere geri geri giderek, 
arkada§larmm saflarmda durdular. Digerleri geldt ve Allah Rasulii on
lara iki rek'at klldlrdi, selam verdi. Arkaya ~enler on1an koruyordu. 
Hz. Peygamber boylece dort rek'at kllilll§ olurken kavmin na~azlar1 
iki§er rek'at olmU§tu. I§te o giin Allah _Teala nama:zlann klsaltllmasm1 
bildirerek mii'minlere silahlanru almalanru emretti. 

imam Ahmed de·r ki : Bize Siireyc'in .. . Cabir :ibn A'bdullah'dan ri
vayetine gore; o, §oyle derni§tir: Allah Rasulii (s.a.) Hasafe sava§~lla
nyla sava§Iyordu. Onlardan Gavres :ibn Ha.ris admdaki birisi gelerek 
klllc1 ile Allah Hasulii (s.a.) ba§1na dikildi ve: Seni benden kim kurta
nr? diye sordu. Allah Rasulii de : Allah, buyurdu. Adaillln klhc1 elinden 
dii§tii ve Allah RasUlii onu alarak; §imdi seni bend{m kim kurtar1r? bti
yurdu. Adam: Alanlarm haytrllsi ol, dedi. Allah RasUlii: Allah'dan ba§
ka Uah olmadlgma, benirn Allah'm RasUlii olduguma §ehadet eder rni
sin? buyurdu. Adam; haytr, dedi. Fakat seninle harbetmiyecegime ve 
seninle sava§an kavmimle beraber olmayaca~a sana .sOz veririm, de
di. Allah RasUlii onu serbest brrakt1 da adam kavmine vararak : :insan. 
\ann en haytrhsmm yarundan geldim, dedi. Namaz vakti gelince Allah 
RasUlii (s.a.) korku namaZI klldl.l"dl. :lnsa.nJ.ar~ ildye aytrmi§ti: Bir grup· 
dii:§mamn kar§ISmda dururken diger grup Allah Rasulii (s.a.) ile bir
likte namaz klld1lar. Yanmda olan gruba Hz. Peygamber iki rek'at na-

/ maz klld1rd1 ve onlar ~ekilerek dii§manlanrun kai"§lSinda olanlann ye
rinde durdular. Dii§manlannm kar§ISmda olanlar gelerek Allah Ra
~Ulii (s.a.) ile birlikte iki rek'at namaz klld1. Boylece Allah RasUiii' (s.a.) 
dort rek'at, topluluk da i:ld§er rek'at nama.z kllml§ oldu. 

Hadisi bu yonden sadece imam Ahmed rivayet etmi§tir. 
ibn Ebu Hatim der ki: Bize Ahmed.ibn Sman'm ... Yezid el-Fakir'

den rivayetine gore; o, §oyle demi!jtir: Cabir :ibn AJbdullah'a yolculuk-: 
taki iki rek'atin kiSaltllrm§ olup olmad1~ru sordum. Cabir ibn Abdul-. 
lah §6yle cevab verdi : Yolculuktaki iki rek'at tamamdlr. (klsaltilma.-



1896 iBN KESiR (Ciiz: 5; Slire: 4 

llll§tlr.) Klsaltma sav8.§ s1rasmda bir rek'attlr. Biz bir keresinde Allah 
Raswii (s.a.) ile birlikte sava§ta idik. Namaza kalklldl. Allah Rasulii 
(s.a.) onlan ikiye bOlerek bir yansm1 kaldlrdl, diger grubu da dii§ma
run kar§lSma koydu. Birinci gruba bir rek'at klld1rdl ve onlara iki sec-

. de yaptlrdl. Sonra geriye kalanlar bunlarm yanma gelerek yerlerinde 
durdular. Bunlar da digerlerinin dii§lllalla kar§I olan yerlerini ald1lar. 
Gelenler kalkarak Allah Rasulii (s.a.) niin arkasmda durdular ve Allah 
Raswii onlara bir rek'at loldtrarak iki secde yapttrdi. Sonra Allah Ra
sul1i oturup selam verdi. Hem oarkasmda olanlar, hem de digerleri se
lam verdiler. Boylece Allah Rasulii .iki rek'at, toplulukta birer 
rek'·at namaz kllmt§ oldu. Som-a Cabir: «Sen onlann i~inde olup dana
mazlartru ktldlrd1gm zaman ... » ayetini okudu. 

tmam Ahmed der ki: Bize Muhammed ton Ca'fer'in ... Cabir ibn 
Abdullah'dan rivayetine gore; Allah Raswii (s.a.) onlara korku na
mazt klldtrdl. Bir saf oniinde, bir saf arkasmda durdu. Allah Rasulii ar
kasmda olanlara ild secdeli bir rek'at klldlrd1. Sonra bunlar ilerleyerek 
arkada§lanrun yerinde durdular. Digerlert de gelerek bu,nlann yerinde 
durdular. Allah Rasulii onlara da iki secdeli bir rek'at kildmp selam 
verdi. Hz. Peygamber (s.a.) iki rek'at, onlar da bir rek'at kllffil§ oldu. 

Hadisi Nesei de ~u'be kanal1yla rivayet etmi§tir. Hadis Cabir'den 
gelen muhtelif kanallardan rivayet edilmi§ olup ba§ka bir kanaldan ve 
ba§ka bir laftzla Miislim'in sahih'inde de bulunma:ktadtr. Gerek sahihde 
ve gerekse Siinen ve Miisned'lerde hadisi Cabir'den biiyiik bir cemaat 
rivayet etmi§tir. 

tbn Ebu Hatim der ki: Bize babamm ... Salim'den, onun da baba:
smdan rivayetine gore; o, «Sen onlarm ic;inde olup da namazlarm1 kll
dirdt~n zaman ... » ayeti haklonda §oyle demi§tir: Bu, korku namazt
dtr. Allah Rasulii (s.a.), bir grup dii§marun kar§lSmda dururken iki 
gruptan birine bir rek'at namaz loldmil. Sonra dii§marun kar§ISmda 
olan grup geldi ve Allah Rasulii (s.a.) onlara diger- bir rek'atl k1ldlrdl 
ve onlara selam verdirdi. Sonra her bir grup kalk1p birer rek'at daha 
loldllar. 

Muhaddislerden bir cemaat bu hadisi Ma'mer kanallyla kitapla
nnda rivayet etmi§lerdir. Bu hadis sahabeden bir cemaatten bir c;ok 
kanaldan da rivayet edilmi§tir. Hat1z Ebu Bekr ibn Merduyeh bu ha
disin tariklerini ve lafizlarmt giizel bir §ekilde zikJ'etmi§tir. ibn Cerir 
de bOyledir. tn§aallah bunlan «el-Ahkam el-Kebir» kitabmda zikrede
cegiz. Giivenimiz Allah'adtr. 

Korku namaztnda silah t8.§unarun emredilmesine gelince; ayetin 
zahirine gore alimlerden bir grup bunun vacib oldugunu soylemi§ler
dir. ~afii'nin iki kavlinden biri bOyledir. C<Yagmurdan zarar gorecekse
niz, veya hasta olursaruz, silahlariruZI btrakmaruza engel yoktur. Bu-
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nunla beraber di],{katli olun.n ayeti de buna delalet eder. Yani korku 
uzre olur ve silahlara ihtiya~ duyarsamz kulfet olmakstzm onlan ku~
nabiHrsiniz. «Allah, kafirlere hor ve hakir edici bir azab hazulami§tlr.» 

iZAHI-----

Tantavi Cevheri de §oyle diyor: 

Bu konuda l>Hginlerin gorti§leri : 
1 - Mtisafir namaz1; kiSaltilmakstzm tam olarak iki rek'attir. Ab

dullah ibn Abbas, Abdullah ibn Orner, Gahir ibn Abdullah, SU.ddi ve Ebu 
Hanife'ye gore boyledir. Bu takdirde kisaltll~si, ruku' ve secdelerin 
hafifletilmesidir. 

· 2 - MUsafir namaz1 esas iki rek'at degil, kisalttlml§ olarak iki 
rek'attlr. Bu, MUcahid'in, Tavlls'un ve ~afii ile Ahmed ibn Hanbel'in 
gorti§udur. 

3 - Mubah alan her seferde ktsaltmak caizdir. ~fii, Malik, Ahmed 
ibn Hanbel ve Cumhur'un goru§U. budur. 

4 - Namaz1 k1saltmak ancak haec, umre, cihad veya Allah'a itaat 
i~in yapilan seferlerde caizdir. 

5 - GUnah i~in ~Ikilmi§ seferde namaz1 klsaltmak, caiz degildir. 
Ebu Hanife ve Sevri, bu tur seferde de namaz1 kiSaltmayt caiz gorurler. 

Hangi seferde namaz kiSaltllacakttr? 
1 - Davud ve Zahiri mezhebi mensublan, uzun olsun k1sa olsun 

her seferde namaz1 kisaltmanm caiz oldugunu soylerler. imam Malik'
den de bu gorii§ rivayet edUir. 

2 - Evzai, bir gtinltik sefer §artlm ong-Ortir. 
3 - Hasan ve Zuhri, iki gtinltik sefer §artmi on gorur. 
4 - ~afii, iki gecelik ytir\iy\i§U. §art kO§ar. Bu da on alti fersah 

tutar. Her fersah ii\! mildir. Binaenaleyh H4imi mili ile ktrksekiz 
mil mesafe gerekir. Ha§imi mili altlbin kula~tlr. Her kul~, yaytlan ve 
mu'tedil parmaklar ile yirmidort parmakd1r. Bir parmak, alt1 arpa ta 
nesidir. Bunlar da yaYJlan ve orta halli olaca:k. 

5 - Abdullah ibn Orner, ibn Abbas dOrt bUrdlUk mesatede namaz1 
kiSalttr ve orucu bozarlardL Bu da daha once ge~tigi gibi onaltl fersah 
eder. imam Malik, Ahmed ibn Hanbel ve ishak'm goru§U. boyledir. 

Sevri, Ebu Hanife ve Kufe halki u~ gtinltik mesafeden daha az sU
rede namaz kiSaltilmaz, derler. Goruluyor ki, Ebu Hanife §iddetli dav

- ranrm§~vud ve . zahiri mezhebi mensublart kolayla§tlrmi§lar, geriye 
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kalanlar da ortak tav1r taklllllll§lardlr. Hz. Om~r (r.a.), Hz. Peygam
bere bu konuyu dam§tlgmda, Raswullah'm, bu Rabbrmzm size verdigi 
bir sadakad1r onun sadakasm1 kabul edin, dedigi rivayet edilir ki, bu 
rivayeti Muslim tahrlc etmi§tir. ~afii'ye gore, seferde namaZl klsaltmak 
bir ruhsattlr. Tamamlamak ise azimettir. Qiinku, «vebal yokturl) kavli 
tahfif ve ruhsat sadedinde kullamllr, azimet sadedinde kullamlmaz. Ha
nef'ller ise derler 'ki : Bu bir azimettir, ruhsat degildir. Hz. Orner' in se
fer namaz1 kiSaltllmakstzm Peygamberimiz Muhammed (s.a.) in di
linde taml tamma iki rek'attlr, kavline gore tam8mlamayt caiz kabul 
etmezler. (Tantavi Cevheri, Tefsir el-Cevahir, III, 67). 

--oOo--

103 -- N amaz1 kJldiktan sonra ayakta iken, oturur
ken, yanlarmiz iistii yatarken de Allah'1 antn. Emniyete ka
vu~tugunuzda; nama~1 dosdogru k1hn. Namaz; ~iiphesiz 
mii'minler iizerine vakitleri belli bir farz olmu~tur. 

104 - 0 (dii~man alan) kavmi aramakta gev~ek dav
ranmayin. Siz ac1 <;ekiyorsaniZ onlar da sizin yektiginiz 
gibi aCI <;ekiyorlar. Halbuki siz, Allah'tan onlarm bekle
medikleri ~eyleri bekliyorsunuz. Ve Allah Alim, Hakim 
oland1r. 

Narnaz ve Cihad 

Ba§ka namazlardan sonra me§ru' ve ~vik edil~ olmakla bir
likte Allah Teala bu ayette korku namazmm pe§inden Allah'1 t;okt;a 
anmayt emretmektedir. Zira namazm riikunlerindeki hafifletme ve 
ba§ka namazlarQ.a olmayan gidip gelme ve benzeri ruhsatlardan dolayt 
bura.da Allah'1 t;okt;a anma emri apayn bir anlam ta§J.maktadtr. Allah 
Teala haram aylar hakkmda : ((Onlarda kendilerinize zulmetmeyiniz.» 
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(Tevbe, 36) buyuruyor. Haram aylann dl§mda k~inin kendine zul
metmesi elbette yasaklanrm§tlr. Fakat bu aylardaki bu yasak bu ayla
nn buytiklugu ve haramllg1 sebebiyle daha da anlamhd1r. Allah Teala 
bunun i~indir ki; burada da: «Namaz1 klld1ktan sonra ayakta iken, 
otururken, yanlanmz ustu yatarken de (diger hallerinizde de) Allah'l 
amn.» buyurmu§tur. 

Sonra Allah Teala §6yle buyuruyor: «Emniyete kavu§tugunuzda 
(emniyete kavu§up korku bittiginde ve sukunet hasll oldugunda) na
mazl dosdogru (tam olarak, emredildiginiz §ekilde hadlerine, hu§u'una, 
secdelerine, ruku'lanna ve butiin §artlarma uymak suretiyle) kllm.)) 

«Namaz, §iiphesiz mu'minler iizerine vakitleri belli bir farz olmu§-
tur.» ayetindeki ( ~L:S ) kelimesini ibn Abbas, farz §eklinde tefsir 
etmi§tir. Aym tefsir Mucahid, Salim ibn Abdullah, Ali ibn el-Huseyn, 
Muhammed ibn Ali, Hasan, Mukatil, 'suddi ve Atiyye el-Avfi'den de 
rivayet edilmi§tir. 

Abdurrezzak'm Ma'mer'den, onun Katade'den rivayetine ~ore; ibn 
Mes'ud, «Namaz, §tiphesiz mu'minler iizerine vakitleri belli bir farz 
olmll§tur.li ayeti hakkmda §Oyle demi§tir: Haccm vakti gibi namaun 
da bir vakti va.rd1r. 

Zeyd ibn Eslem de bu ayet hakkmda §Oyle demi§tir : Dag1mk ve 
degi§ik vakitlerde belli bir farz olmu§tur. Bir y1ld1z ge~ince ba§ka bir 
y1ldlz gelir. Yani bir vakit ge~ince diger bir vakit gelir. 

AUah Teala: «0 kavmi aramakta gev§ek davranmaym.» buyuru
yor ki; dti§manlarmiZl aramakta (pe§lerinden gitmekte) zayu davran
maym, bu konuda gayx:etli olup onlarla sava§m ve onlar ir;in her bir 

I 

gozetleme yerinde oturun, demektir. Allah Tea!a : «Siz ac1 \!ekiyorsamz, 
§Uphesiz onlar da sizin ~ektiginiz gibi ac1 c;ekiyorlar.)) buyuruyor ki; 
size nas1l yara ve Oldurtilme isabet etmi.}Se aym §ey onlarm da ba§ma 
gel:mi§tir. Ba§ka bir ayet~i kerime'de de Allah Teala §Oyle buyurur: 
«Eger size bir yara dokunduysa §tiphesiz o kavrne de o kadar yara do
kunmu§tur.» (Al-i imran, 140). 

Bundan sonra: «Halbuki siz Allah'tan ~nJann beklemedikleri §ey
leri bekliyorsunuz.)) buyuruyor. Yara ve ac1lara du~ar kalma bakimm
dan siz ve onlar e§itsiniz. Ancak siz Allah~tan sevab, zafer ve destek
lenme bekliyorsunuz. Halbuki onlar boyle bir §ey beklemiyorlar. 0 hal
de sizler cihada onlardan daha layikSimz, Allah'm kelimesini (dinini) 
dogrultmak ve yticeltmekte arzu ve isteginiz daha §iddetli olmahd1r. 
ccVe Allah Alim, Hakim olandir.)) Kaza ve kaderinde, §er'i ve kevni hu
kiimlerinden yerine getirip terkettiginde 0, hikmet ve ilim sahibidir. 
Her durumda hamdedilen de O'dur. 
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·--- - -- i Z A H I ---

!yi bil ki Allah Teala, bu ayet-i celile'de namazm ozel vakitlere gore 
takdir edilmi§ oldugunu belirtmektedir. Fakat burada namazm vakit
lerini o,zet olarak zikretmi§, diger ayetlerde bu vakitleri ~lklamt§tlr. 
Bu ayetler be§ tanedir : 

Birincisi ; Allah Te.ala'mn «namazlan ve orta namaz1 muhafaza 
edin'' (Bakara, 238) ayet-i kerlme'sidir. Ayetteki namazlar kelimesi, tit; 
vakit namaza delalet eder. Orta namaz ta'biri ise, bu ut;ten biri olamaz. 
Oldugu kabul edilecek olursa, tekrar ica-b eder. Oyleyse ut;un uzerinde 
artlk bir vakit olmalld1r. Vacib olan dort te olamaz, yoksa bunda orta
llk durumu meydana ~tikmaz. Oyleyse bu namazm be§ olmas1 gerekir 
ki, orta namaz olsun. Bu ayet-i kerlme be§ vakit namaz olmas1 gerek
tigine deliUet ettigi gibi, vitrin vacib olmad1gma da delalet eder. Aksi 
takdirde vacib olan namazlann, altl olmas1 gerekir. 0 zaman da orta 
nama.z durumu hasll olmaz. Oyleyse bu ayet, vacib olan namazm be§ 
vakit nama?. olmas1 gerektigini belirtmekte ancak bu vakitlerin neler 
oldugunu gostermemektedir. 

ikincisi; ((Gune§in batlya y6nelmesinden gecenin kararmasma ka
dar namaz kll. Sabah vakti de namaz kll. Zira sabah namaz1, gorulmesi 
gerekli bir namazd1r.1> (isra, 78) ayetidir. Ayette ge~ten ((batlya yonel
meden kararmaya kadar olan)) zamanda gerekli olan namaz da ak§am 
ve yats1 namaZidlr.Sabahleyin vacib olan namaz ise sabah namaz1d1r. 
Bu Ayet-i kerlme, ogle ve ikindinin bir tek, ak§am ve yatsmm da bir 
tek vakti oldugunu bildinnektedir. 

U~uncu ayet; Allah Teala'mn <<ak§amlarken ve sabahlarken A1lah'1 
tesbih edin)) (Rum, 17) ayetidir. Bundan maksad da, giinun iki tara
fmda, yani ak§am ve sabah kllman namazdlr. Sonra ayetin devammda 
<<ogle ve ikindi vaktinde de goklerde ve yerde hamd O'na mahsilstur.>> 
(Rum, 18) buyurmaktad1r. Ayette g~en ( ~ ) kelimesi ile gece
leytn k1lman namaz kasd edilmektedir ki, bu yats1 namaz1d1r. ( ,:r,:> J 

.)J~) kavli ile kasd edilen namaz da gunduz k1lman namazchr ki, daha 
once de ge~ttigi gibi bu, ogle namaz1drr. Nitekim bir onceki ayette <•ak
§affilarken ve sabahlarken )) buyrularak gece namaz1 giinduz namazm
dan once zikredilmi§tir. Burada da gece namaz1, gundiiz namazmdan 
once zikredilmi§tir. Boylece bu ayette, sozu ge~en dort vakit . namaz 
zikredilmi§ oluyor. ikindi namazma gelince, Allah Teala onun ic;in ayn 
·bir sure tahsis etmi§ ve <<asr'a and olsun kh> (Asr, 1) buyurarak onun 
§erefini munferiden anmi§tlr. 
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DOrdunctisu; Allah Teala'run, «giindiiziin iki ucunda ve gecenin 
giinduze yakm zamanlarmda namaz kil» (Hud, 114) ayet-i celile'sidir. 
Giinduzun iki ucunda kavli, sabah namazmm ve ikindi namaz1run fa r
ziyyetini ifade etmektedir. <;unku her ikisi de, gunduziin ba§mda ve so
nunda bulunmaktadlr. Sabah namaz1 giindiiziin ilk tarafmm meydana 
gelmesinden once ikindi namaz1 da ikinci tarafmm meydana gelme
sinden once gerekli olan namazd1r. «Gecenin gunduze yakm zamanla
rmda» kavliyle de, ak§am ve yats1 namazlanmn vacib oldugu ifade 
edilmektedir. Baz1lan bu ayeti, vitrin vacib olduguna delil ge'tirmi§ler
dir. Yakm zamanlar diye ifade edilen ( UJj ) kelimesi cemi'dir ve 
en az u~e delalet eder. Bu ayete binaen gece na.maZJ.run en az uc rek'at 
olmas1 ge.rekmektedir. 

Be§incisi; Allah Teala'mn, «Giine§in dogmasmdan ve batmasmdan 
once rabb1m hamd ile tesbih et. Gece saatlarmda ve giinduzleri de tes
bih et. Gece saatlannda ve giinduzleri de tesbih et ki, Rabb1mn nzasl
na eresin.» (Taha, 130) kavlidir. Bu ayette ge~en «giine§in dogmasm
dan ve batmasmdan once» kavli, sabah ve ikindi namazma dela.Iet et
mektedir. Bu, tlpkl «giinun iki tarafmda ve gecenin karanhk zamanla
nnda namaz kllll kavli ile «gecenin girdigi zamanlarda>> kavli gibi ak
§am ve yats1ya i§aret etmektedir. Nasll, «gecenin karanhk zamanla
nnda» kavli ile vitr'e delil getirilmi}se, <<gece saatlarmda» kavli ile de 
ayru §ekilde vitr'e delil getirilerek bunun cemi' olup en az1mn uc; rek'at 
oldugunu soylemi§lerdir. Be§ vakit namazm vakitlerini gosteren ayetler 
bunlard1r. 

iyi oil ki,; namazm bu be§ vakitte takdir edilmesi, son derece guzel 
ve akla son derece uygundur. Bunu §oylece a~Iklayabiliriz : Bu alemdeki 
her §eyin bali be§ mertebe iizeredir. Birincisi, yoktan meydana gelme 
ve varllga girme mertebesidir. Bu tlpkl insanm dogll§uyla belirli sureye 
kadar geli§ip buyumesi gibi. Buna dogma ve geli§me donemi ad1 verilir. 
ikinci mertebe; durma muddetidir. Bir §ey arti§ veya eksilmeye ma'rliz 
kalmaks1~m mukemmel §ekliyle oldugu gibi durur. Bu muddete. de de
likanllhk ya§lan ad1 verilir. U~iincu mertebe; olgunluk muddetidir. Bu 
donemde insanda gizli bir eksiklik ortaya ~1kar. Onun i~in bu doneme 
olgunluk donemi ad1 verilm~tir: Dordiincu mertebe; ihtiyarhk mudde-

. tidir. Bu donemde insanda, olduriicu ve yok edici eksiklikler zuhur eder. 
Bu sebeple o doneme, ihtiyarllk ytllan adl verilir. Be§inci mertebe; ol
dukten sonra bir muddet eserlerinin baki kahnas1 donemidir. Bilahere 
bu eserler de yok olup, gider ve unutulur. Dunyada ondan art1k ne bir 
lz, ne de bir haber kahr. Bu be§ mertebe; ister insan olsun, ister hayvan 
olsun, ister bitki olsun butun evrendeki varhklar i~in ge~erlidir. Giine§ 
dogu§u ve batl§Iyla bu be§ mertebeden g~er. Dogu§u esnasmda giine§in 
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durumu, dogan yavrunun durumu gibidir. Sonra gittik~e yiikselir, ay
dlnhgl artar, lSlSl fazlala§Ir ve gogiin orta noktasma ul~1r. Bir sure bu
rada durur ve yava§ yava§ donmeye ba§lar. Onda ikindi vaktine kadar 
gizli eksiklikler ayan olur. Sonra ikindi vaktinde apac1k eksiklikler go
riiliir. l§1g1 cihzla§Ir, lSlSl azallr, dii§ii§ii artar ve gittik~e batmaya dogru 
ko§ar. Giine§ batmca, batt ufuklarmda §afak ad1 verilen bir tak1m izler 
kahr geriye. Sonra bu izler de silinir ve giine§ sanki olmami§ gibi, bu 
evrende mevcud d€gilmi§ gibi olur. I§te bu be§ mertebe meydana geldigi 
icin, Allah'tan ba§ka kimsenin bilemeyecegi fevkalade bir durum olarak 
Allah Teala bu be§ durumdan her birinin zamamnda bir namazt vacib 
kllmt§tlr. Giine§in dogu§una yakm, karanligin yok olup aydlnhgm ~tk
masi, oliim demek olan uykunun gidip hayat demek olan uyamkllg'ln 
gelmesi do!aytslyla ortaya ~tkan biiyiik nimete §iikiir i~in sabah nama
ztm farz k1lmt§tlr. Giine§ irtifa noktasma ula§tp onda dii§ii§ izleri be
lirmeye ba§lad1gt zamanda ogle namaztm farz kllmt§tlr. Ki ulvi ve siifli 
cisimlerin hallerini birbirinden degi§ik bi~imlere dondiirmeye giicii ye
ten yarattctya ta'zim edilsin. Giine§ yiicelip zirveye ula§tlktan sonra 
yava§ yava§ dii§ii§e ge~er ve ya§hhk donemine girer. Gizli bir eksilme 
ba§lar. Olgunluk ~agt ge~ip te ihtiyarhk zamammn ba§langtcmm gir
digi s1rada Allah Teala, ikindi namaztm farz kllrm§tlr. Ne giizel sayler 
~atii merhum ki, ikindi vaktinin ba§langict her §eyin golgesinin iki 
misli oldugu ·zamandtr, diye. I§te bu andan itibaren apa\!tk eksiklikler 
belirir. ~atii merhumun da dedigi gibi, gormez misiniz? Ogle vaktinin 
ba§lang~cmdan ikindi vaktine kadar · golge, ancak bir §eyin misli kadar 
artarken, bundan soni a ~ok ktsa bir zaman i~erisinde birden bire iki 
misli artar. Sonra giine§in batl§t insarun oliim anma ~ok benzer. Bunun 
i~in Allah Teala, bu strada a~am namazm1 farz kllmt§tlr. Sonra §afak 
ta kaybolup gidince, giine§in biitiiniiyle silinmi§ ve diinyada ondan ne 
bir haber ne de bir iz kalrm§ olur. I§te bu Strada da Allah, yatst nama
ztm farz kllml§tlr. GOriiliiyor ki; be§ vakit namaz, bu be§ vaktiyle hem 
akli kanunlara, hem de hikmet usullerine rnutabtktlr. Fiillerinin esra
r tm en iyi Allah bilir. (Fahreddin Ra.zi, Mefatih el-Gayb, XI, 28- 31). 

insamn Kainattaki Yeri ve ihidet Vazifesi 

insan, kalb ve akltyla, §eref ve ozelligiyle; klyam, riiku', siicud, 
Allah'a hamd etme, O'nu tenzih etme ve O'nu lisamna fiitur gelmeden 
anma gibi ibadetleri devamh yapmaya yaratlklarm -hepsinden daha la
ytktlr. Cenab-t Hakk'm ozellikle insana bah§ettigi lutuflar ilahi itmaya 
mazhar olu§u ve bir saganak yagmuru gibi iizerine yagan nimetler, bu 
ibadetin kesilmemesini ve insamn, bu namazdan bir an olsun yiiz ~e
virmemesini, Cenab'I Hakk'm §U soziiyle vasfettigi melekler gibi olma
sim icab ettirir : 
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«Goklerde ve yerde kim varsa O'nundur. O'nun huztlrundakiler 

kendisine ibadet etmekten asla kibirlenmezler, yorulmazlar da. Onlar 
gece giin.duz ara vermeyerek O'nu tesbih (ve tenzih) ediyorlar.» (En
biya, 19 - 20). 

Fakat insan, yeryi.iziinde Allah'm halifesi olarak s~ildi. Bu maka.m 
i~in haz1rland1, kendisinde §ehvetler yaratlldl, se~me yetenegi verildi ve 
ona duygular, §efkat ve istekler, sevgi ve merhametler, elem ve lezzetler 
verildi. Bunlann yamnda ona, Allah'1 bilme kabiliyeti ve Allah'm yer
yuziine serpt~tirciigi nimetleri, gu~ ve enerjileri kullanabilme istidadJ 
verildi. Cenab-1 Hakk'm, meleklerden ayn olarak hustlsiyle insana e§
yarun ismin.i ogretmesi, yaratlh§mdaki bu istidada i§8.ret ve onun yer
deki vekaletinin bir belirtisi, aym zamanda hakimiyet ve tasarruf hak
kmm kendisine verildigi yer gezegeniyle irtibat1m saglayan anahtarlar
dan biridir. 

Be§ vakit namaz, Allah'm (celle celali.ihu) «Namaz, mu'minler uze
rine vakitleri belli bir farz olmu§tur.» buyurarak ta'yin ettigi, aynca 
Kur'an'da i§Met buyurdugu vakitlerde eda edilir. Namazlann sayl11 
rek'atleri vard1r, be§ vakit namaz da devamh ona gore k1hmr .. Peygam
ber (s.a. ) hayat1 boyunca, hatta sava§larda bile bu §ekilde k1lnn§tlr. 
Bu hustlstaki haber, hil; bir i.immetin ibadetinde ve tarihin hi~ bir dev
rinde gorulmemi§ kuvvete, nesilden nestle - bir giin bile ara verme
den, hatta en nazik ve kritik zamanlarda bile- tevatur yoluyla akta
nlagelmi§tir. 

Vakit ve rek'atlanyla bu be§ vakit namaz; yalmz rtlhlarm tabibi 
degil, aym zamanda yaratiCISI olan Mtlcid-i Hakim'in koydugu rtlhi ve~ 
cibeler ve s1hhi devalard1r. Oyleyse mutlaka onun hikmetine. ve te§ri'ine 
iman etmek ve boyun egmek Iaz1mdlr. Ayru §ekilde namaza s1ms1kl sa
rllmak ve vaktinde k1lmak gerektir. <;Unku o vakitlerin s1rnn1, onlar-

. daki tecellileri, inen rahmet ve bereketleri ve onlarda giine§ ve ylldlZa 
tapanlara., put ve ate§e ibadet edenlere muhalif olarak, Allah i~in ya
pllan ibadetlerin getireceklerini hi~ kimse hakk1yla bilemez. insan ne
silleri ve akl-1 selim; kendi cinslerinden olan ayru seviyedeki tabib in
sanlann; baz1 sm1rh tecrube ve tahminlere dayanarak yaptlklan tav
siye, perhiz ve ir§adlarma oteden beri uyagelmi§tir. Bir insamn tavsi
yesine bu derece uyulursa, hakim olan: «Her §eye hllkatini veren sonra 
da yolunu gosteren)) (Taha, 50) Allah'm emrine mi uyulmayacak. «Ya
ratlp duran (Allah) m1 bilmeyecekrni§? 0, Iatifdir, her §eyden haber-. 
dard1r.» (Mulk, 14) 

Gece ve giinduz namazlann tekerriirunde ve birbirlerinin ardmdan 
gelmelerinde; derin bir hikmet, rtlhlar i~in bir gida ve nefisleri Al
lah'dan gaflet etmekten koruma, aym zamanda kalb ve rtlha madde
nin hakim olmasm1 onleme vardlr. Veliyyullah Dihlevi her gece ve gun-
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diiz namazlann tekran ve birbirlerini ta'kib etmelerindeki hikmet hak
kmda §Oyle der: timmet-i Muhammed'in i§i, ancak s1k s1k ne·fsini kont
rol etmekle tam ve miikemmel olur. Bunun i~in miisliiman, namaz1 kll
madan once ona haZirlanmall ve onu beklemelidir. ZA.ten klldlktan 
sonra namazm zevkinin devam etmesi ve nurunun yagmasmm kesil
memesi, namaz hiikmiindedir. Boylece vakitlerinin tamam1 degilse bile, 
ekserlsi namazla me§giil olarak g~m:i§ olur. Tecriibe etmi§izdir ki, gece 
klyam etmek isteyen kimse hayvanca bir uykuya dalmaz. Gonlii diin
yahk bir §eye takllan, namaz veya virdini ~1rmak istemeyen biri de 
hayvanla§mak (hayvanca uykuya dalmak) i~in soyunmaz. i§te Peygam
ber (s.a.) in: Uyumayip dO§ekte saga sola donen ki~ ... sOziiniin 
s1m budur. Allah'm §U soziiniin s1rn da aymdtr : 

« (Oyle adamlar) vardJ.r ki, onlan ne bir ticAret, ne bir ah§veri§ 
Allah'1 zikretmekten ahkoymaz.» (Nur, 37) 

Namazm Islam Dinindeki Yeri : 

Mutlaka te§ri'in hikmetine ve namazm, Alla:h'm kullan iizerinde 
farZI olduguna; dinin diregi, miisliimanlarla kafirle.r arasmda alamet-1 
farika ve kurtulu§un §arti, imamn bek~isi bulunduguna inanmak ve 
boyun egmek gerekir. Cenab-1 Hak namaz1, hidayete ermenin ve takvA. 
sahibi olmamn temel §aft! sayrm§ ve §Oyle buyurmU§tur: 

«Elif, Lam, Mim. Bu, 0 kitabchr ki kendisinde hi~ §iiphe yoktur. (0) 
takvA. sahipleri i«;in dogru yolun ta kendisidir, onlar ki gayba inamrlar, 
namaZI dosdogru ktlarlar, kendilerine nzk olarak verdigimizden infA.k 
ederler.» (Bakara. 1 - 4). 

<<Hakikat iyi temizlenen ve Rabbmm ad1m zlkredip de namaz kl
lan kimse umduguna eri§mi§tir.» (A'IA., 14- 15) 

<(Narnaz k1lanlar oyle degil. Onlar namazlanna devA.m edenler
dir.>> (MeA.ric, 22- 23) 

<< (6yle mii'minler) ki onlar namazlanna devAm ederier.» (Mil'
rniniin, 9) 

((Sizi cehenneme sokan nedir? (GiinahkArlar) derler ki; biz, na
maz kllimlardan degildik.>> (Miiddessir, 42- 43) 

Miinif1kla:r hakklnda da §oyle_ .buyurmu§tur : 
<<Hakikat, munaf1klar Allah'a oyun etmek isterler. Halbuki 0, 

kendi oyunlarmi ba§larma g~irendir. Onlar namaza kalktlklan vakit 
ii§ene ii§ene kalkarlar, insanlara gO.sterl§ yaparlar.>> (NisA., 142) 

Namaz; hiir ve koleye, fakir ve zengine, hasta ve saglama, mu
safir ve miisafir olmayana mutlak surette ve devamb olarak farzd1r. 
Rii§diine ermi§ kimseden hi«; bir hal-ii karda, hatta harp meydarun
da bile sak1t olmaz. Muhtelif §&rtlarla ve muayyen vakitlerde farz olan 
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, zekat ve had bOyle degildir. Bunun i(;indir ki, «Korku Nama.zu) 
ni' k1lmnu§tlr. ( ... ) 
cenab-1 Hak RasuHine hita·ben §Oyle buyurmu§tur : 
«Sana oliim gelinceye kadar Rabbma ibadet eb (Hic:r, 99) Kim, 

a'rifetinin U.stunlugunden, yakin ve mu§8.hedeye ula§ffil§ olmasm
dan, isla.m ugruna yaptlgl guz~l cihad ve mucadeleleril)pen veya ge(;
rni§inden ve birc;ok eserlerinden otiirii bu farzm (namazm) kendisin
den dii§ecegini samrsa, kendisini bi.iyiik bir tehlikeye atml§ olur. 

Herhangi bit §eye guvenip namaz1 b1rakanm hali, aynen genli yol
culanndan -faziletli ve hakim (!) olan- birinin, gemideki luzumlu 
bir tahtay1 fuzuu· sayarak pa·r(;alamasl veya can ahc1 noktalardaki (;i
vileri israf sanarak fodulluk yap1p onlan sokmesi gibidir ki; bu hal, 
hem gemiye hem de kendisine felaket getirir ve korkun~ faciaya se
bep olur. 

Namazda, iman ve dinin selametinin s1rn, Allah'a ula§mamn, is
lam dairesinde kalmamn ve mu'minler dizisine eklenmenin hikmeti 
vard1r ki; bunu anc~k Allah bilir. BaZl arifler buna §Oyle · bir misal 
vermUjlerdir : 

Akll ba§mda zenginlerden birinin goz allc1 bir bah(;esi vard1. Olum 
yakla§mca, oglunu ~a.gtnp ona §Oyle dedi : Bu bah~eyi, ag~ ve ~i~ek
leriyle, bitki ve otlanyla, hi~ bir §ey kesmeden, hic;birine luzu.m kalma
dl demeden oldugu gibi muha.fa.za etmeni tavsiye ederim. Qtinku hep
si bir sebebe dayall ve hepsinin gizli bir faydas1 vard1r. Adam olup i§ 
~ocuguna intikal edince, bir bitkiyi suyunu (;ekmUj ve kurumu§ gordu. 
Kendisine gore bu 'bitki bo§ yere duruyor ve bahc;enin giizelligini bo
zuyordu. Tuttu onu kokunden .sOktu. Az sonra onun yerine bir yilan 
girdi ve bahc;e sahibini soktu, o da derhal Oldu. Geride kalan insanlar 
anladllar ki, o bitkinin kokii ve etratmdaki topra~. yllan, c;1yan ve 
butun ha§erat ic;in bir barikat te§kil ediyormu§, onun bulundugu yere 
ha§erat giremezmi§. 

Aym §ekilde; gaye ve neticelere ula§tlgma guvenerek, namazm 
da' o gayeler i~iin farz k1hndlgma ve onlara kopriiliik yaptlgina inana
rak veya miislumanlara yaptig1 bir hizmete, gec;mi§teki ibadetlerinin 
c;okluguna, muslumanlar ic;in buyiik faydalar saglayan i§lerle me§gull
yetine veya uzun cihad ve mucadelelerine guv.enerek namaz1 terke
den de; kendisini tehlikeye, amellerini yok olmaya, imamm da kay
bolmaya mahkum etmi§ olur ve kurtlarm kap1p yedigi, siiru ve c;oban
dan aynlmi§ koyuna doner. 

Namaz, be§er cinsine has tabii ihtiy~lar1 kar§1lar. Namaz insandaki 
eksiklik, zay1fhk ve isteme, .S1gmma, sanlma, dua etme ve yalvarma ar
zularml kar~Ilamasi yamnda, z(:mgin ve kuvvetli, comert ve kerim, Rauf 
ve Rahim, koruyan ve onleyen, veren ve bol bol s~an birinin e§igine 

. Tefsir, C, V. F. 120 
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kendini atma istegini de tatmin eder. Aym zamanda vefakarllk ve §Uk
retme, sevgi ve §efkat, mutevaz1' olma ve boyun egme, kulluk ve zelil 
olma isteklerini de kar§llar. insan bu hu.s11sta aynen bahk gibidir. Balik 
su.suz ya§ayamaz; sudan 91ktl m1 tekrar ona ihtiya9 hisseder. Suya dal
mak i~in can atar. i§te Peygarilber (s.a.) in: GOZU.m'iin aydmh~ na~ 
mazda kllmml§tlr, sozuyle, muezzini Bilal (r.a.) e soyledigi: Namaza 
kamet getir de, bizi rahata kavU§tur, sozfinfin manas1 budur. 

Nama.z mu'min i~in; kimsesiz ve bi(;are yetitne a~llan bir anne ku
cagmdan daha s1cak ve daha yakmd1r. <;ocuk, terslenip azarlandigmda, 
aclklp susad1~nda veya korkup firperdiginde nasi! kendisini annesinin 
kuc~na atarsa; namaz da aym §ekilde miislfimanm s1gmagi ve ken
disiyle Rabbi arasmda uzanan, kopmas1 mumkun olmayan, . sanlabile
cegi yegane iptir. 0 namaz ki; ruhun g~dasi, yaramn yargiSI, nefislerin 
devas1, feryad edenlerin ilk yardLml, korkanm emniyeti, zayifm kuvveti 
ve silahs1zm silah1du·. Bunun i~indir ki, Cenab-1 Hak §oyle buyurmu&
tur: 

<<Ey iman edenler, bir de namazla yard1m isteyin. ~uphesiz ki Allah 
(m yard1m1) sabredenlerle beraberdir.» (Bakara, 238) Peygamber (s.a.) 
de netameli bir i§le kar§lla§tlgmda namaza kO§ard1. Huzey!e (r.a.) bu 
hususu §Oyle anlatlr : 

«Peygamber (s.a.) i netameli bir i§ slln§tlrdl m1 namaz k1lardl.>> 
Ebu'd-Derda'mn rivayeti de §oyledir : 

F'lrtmah bir gece oldu mu Peygamber (s.a.) mescide ko§ardl, f1rtma 
dininceye kadar (da orada kahrdl). Semada, ay veya gune§ tutulma.cn 
gibi bir hadise' oldu mu Peygamber (s.a.) namaza dururdu. Ortahk a~;l
lmcaya kadar (devam ederdi). 

Ashab-1 guzin'in de durumu bundan farkh degildi; Ebu Davud'un 
Nadr'dan tahricine gore o, §oyle demi§tir: Enes (r.a.) zamamnda bir 
karanhk oldu. Ona gele:rek :· Ey Ebu· Hamm, peygamber zamarunda 
bOyle §eyler ba§Imza gelir miydi dedim. Allah korusmi; r'iizgar §iddet
lendi mi, k1yamet olabilir korkusuyla mescide kO§ardlk, dedi. 

Ashabm namaza olan . §evk ve a¥Iar1, onu inSan nefsinin sevdigi 
her §eyden U.St'iin tutmalar1 ve .namazm ugruna hayatlanm tehlikeye 
atmalan, mii§riklerce bile bilinirdi. imam MU.Slim'in Cabir (r.a.) den 
rivayetine gore o, §Oyle demi§.tir : 

Rasulullah'la birlikte CU:heyne'den bir grupla sava§tlk. ~iddetli 

'§ekilde (;arpl§tllar ... (nihayet Cabir §Oyle dedi) onlar dediler ki : Onla
nn (mU.SHimanlarm) namaz vakitleri gelecek ki, namaz onlar i~in 

~oluk-(;ocuk!anndan daha sevimUdir. (Ned vi, DOrt Riikun, . 24- 38). 
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Diger Dinlerde «Namaz>, 

isl8.miyetteki diger namazlardan, §ekillerinden, nlh ve hayattaki 
te'sirlerinden bahsetmeden once; islam'dan evvel gelip, zamarunnza ka
dar devam etmi~ olan dinlerdeki namaza, inceleyici bir g0z atmak ve 
onun, ad1 ge~en dinlerdeki anlanuru, hakiykatini, durumunu, ahkam 
ve adab1ru miimkiin oldugu kadar ogrenmek yerlnde olacakt1r. Soz ko.
nusu namazm oziine ve hakikatine; bir siirii. gorii§ler, tefsirler, k1yas 
ve tahminlerin i~inden ~1klp ula~mak, islamiyetteki namazlarda yap
ttgimiZ gibi biitiin detaylan ve incelikleriyle tablolanru ortaya koya
bilmek cidden zor bir i§tir, hatta irnk8.ns1zd1r. Fakat mutlaka kal"§Ila§
t~rmall bir ara§tlrma ve saglam bir bilgiye dayanan hiikiim de laztmdlr. 
isiA.miyeti, getirdigi ahkam ve &dab1, bu dinin as1rlar ge~mesine; men
sublannm ~e§itli mllletlerden olmasma ragmen nasll aslml koruyup 
her tiirlii tahriften uzak kalabildigini takdir etmek i~in de bu (kal'§I
la§tirmall ara:§trrma) §8rttlr. 

a- Yahudiler 

Yahudilik tarihinde namazm te§ri' tarih~esi, ahkarm ve durumu 
hiiyiik bir kapalll1k arzetmektedir. Bunun i~indir ki, butiin as1r ve ne
sillerde kllmagelen namaz i~in tek ve a~1k bir sllret ortaya koymak 
zordur. <;iinkii Yahudilikte namaz, islamiyetteki namazm hilatma, za
manla ve olaylar kar§Ismda asliyetini kaybetmi§, biiyiik degi§ikliklere 
ugrarm§ttr. Halen de yenileme ve geli§tirme a.krmlannm te'siri altm
dadlr. Binaenaleyh bir ara§tmcmm, Yahudilik tarihinin derinli.gine inip 
de; Yahudi Peygamberlerinin, hahamlarmm ve fakihlerinin kllml§ ol
duklan namaz §Udur, diyebilmesi gii~diir. Biz burada, bii.yiik bir Yahudi 
bilgininin -ki Amerika Birle§ik Devletleri'nde biiyiik bir Yahudi Fa
killtesinde ((Yahudilik Dini» kiirsiisiiniin profesoriidiir- konuyu ozet
leyen sozlerini takdim ediyoruz. (Samuel s. Cohon, professor of Gevish 
Theology At The Hebrew Union College, Cincinnati, Ohio.) SamuelS. 
Cohon diyor ki : 

«Tevrat'ta namaz1 emreden ~lk ·bir nass olmamakla beraber ~iin-
. kii ahd-i kadim'de geleneksel ibadetler hemen hemen kurbanlara miin
hasir idi- (Fakat daha evvelki kitaplara ·hakim olara:k gelen Kur'an, 
yabudilerde namazm o1duguna ve saHh olanlarm onu muhafaza ettigi.; 
ne delalet eden husftslan zikretm~tir. Nitekim Enbiya sllresinde ibra
him, isha.k ve Ya'kub hakkmda :§Oyle varid olmU§tur: ccOnlan emri
mizle yol g08terecek rehberler klldtk, kendilerine hayiTh i§ler yapmayi, 
dosdogru namaz k1lmayt, zekat vermeyi vahyettik. Onlar bize ibadet edi
cilerdi.» Meryem suresinde isa'nm · kendi hakkmdaki sozii ise §Oyledir : 
ccBen her nerede bulunursam miibarek k1ld!. Bana, ben hayatta olduk~a, 
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namaz1, zekati emretti.» Al-i imran suresinde de §Oyle varid olmu§tur: 
«Ey Meryem hu§u' ile Rabbm divanma dur, secdeye kapan, (Allah'a) 
riiku' edenlerle beraber e.gn (cemaatla namaz ktl.) » Anla§tllyor ki ya
hudiler, ~ok eskiden namaz1 bir kenara itmi§ler. Yine Meryem suresin
de Cenab-1 Hak §(lyle buyurmaktadtr : c<i§te bunlar, Allah'm kendileri
rie nimetler verdigi Peygamberlerden, · Adem'in ziirriyetinden, Nuh ile 
beraber ta§tdlklartmtzdan, ibrahim ve ismaif'in neslinden, hidayete 
erdirdigimiz ve s~tigimiz kimselerdendir. Onlara ~ok esirgeyici (Al-' 
lah'm) ayetleri okundugu zaman aglayarak secdeye kapamrlardl. Son
ra, arkalarmdan oyle kotii bit nesil geldi ki, namazt biraktllar, §ehvet
lerine uydular. i§te bunlar da azgmllklarmm cezasma ugrayacaklar
dtr.>>) Yahudiler dua ve ibadeti Allah'a . yakla§ma vesilesi telakki et-

. mi§lerdir. Yahudi Peygamberleri, bazen mistik bir hayat Ya§aiDI§, tevbe 
ve istigfarla vakit g~irmi§lerdir. Mesela, Peygamber Yeremiya, hayatm 
dagdaga ve killfetlerinden k~1p tevbe ve tezelliille vakti ge~irmi§, Babil 
siirgiiniinde bulunan Y.ahudilere de ibadet ve dua yoluyla Allah'a yak-· 
la§malanm ve O'nun i~in nefislerini haztrlamalanm tavsiye etmi§ti. 
Mezmurlann miiellifleri de bu yolda devam etmi§lerdir; bunlarm din
darllk ve takvalan, Yahudilikteki ferdi ve toplu olarak yapilan namaz
lan meydana getirmi§ ve onlan kendilerine has olan §ekillerle kli§ele§
t~tir.n 

Tevrat'da namazm ashm ara§ttran Yahudi hahamlan, namaz mef
ht1munu (ITesniye» kitabmda yer alan bir ayetten ~Ikarml§lardtr. Bu 
ayette deniliyor ki : «Sen O'nu seversin, biitiin kalbinle ve ruhunla O'na 
ibadet edersin.>> (Tesniye, · 12, 10). 

Dua ve ibadet anlamma gelen f.branice kelimeler, Yahudilerdeki na
ma~ ve ondan kasd olunan manaya detalet etmektedirler. Bu deyimle
rin en me§huru <<Tephillah»dir ki, bunu <<Goldziher>> Hakim olan Al
lah'a yalvarma ve O'na teslim olma §eklinde terciime etmi§tir. 

Ahbar devrinde ferdi ve toplu namazlar; sabah, ogle ve gurub vak
tinde olmak iizere ii~ vakitti. Heykel devrindeki dindarlann yaptlklan 
da bu §ekilde idi. Bu iif; vakit namaz (dua demek yerinde olur) ve iis
lublan, cumartesi giiniiniin iislublan, yeni ay namaz1, ilave edilen 
mtikaddes giinler namaz1, ozel keffaret giinii namazt; Heykel devrin
deki kurban ve diger ibadetlere denk saytlmt§tlr. 

Yahudilerdeki geleneksel ibadet sistemi; namazda kadmla erke
gm ayn olmasm1 emrettigi gibi, ba§m ortiilmesini, riiku' §eklinde egil
meyi, (anla§Ildlgma gore yahudilerde secde yoktur. Kur'an-1 Kerim on
larm namazmdan bahsederken riiku' ile yet~tir : «Riiku' edenlerle 
riiku' et.>>) muayyen namazlarda ayakta durmayt, ccAmidah>> ve «He
zekiel»in ba§ ktsm1 okunurken u~ adtm kadar namaz kllanm ( dua ede• 
nin) geri c;ekilmesini de ieab ettirmektedir. 
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1 • Sabah namazmda (duasmda) bir dua atkiSl «Talht» ortiiniiliir. 
Sol pazu ile alma, muskayi andmm «Dua kayl§I» tak1hr ve bunu yap
mak onii~ Ya§Im ge~mi§ erkekler i~in mutlaka laZimdir. Keffaret gii
niinde, «oliimden sonra kefende kullandlklan» beyaz bir takke kulla
mhr. Yahudilikte, «Hepsi Allah'm oniinde e§ittir» diye hahamlarla di
ger namaz ktlanlann arasmda fark 'gooetilmemi§tir. 

Yahudilerdeki yenilik~·i ku§ak; ibadette, ruha daha te'sirli olur dii
§iincesiyle miizige ~ok onem vermi§ler, hatta her namaz i~in ayn bir 
makam ve beste se~mi§lerdir. Ze·vk ve estetik dii§kiinii bu k~k; cisim 
hareketlerini azaltmi§, kadm ve erkeklerin ayn saf tutU§lanm kaldlr
ffil§, ba§ ortmeyi ve ozel elbise giymeyi lagvetmi§tir. Bu kU§ak, kutsal 
sayllan giinler ve cumartes! giiniiniin namaz1yla iktifa edince, dua ka
Yl§lanna ihtiya~ kalmaml§; ayakta durmak, susmak ve ba§ egmek gtbi 
hususlar da ~ok mahdut olan ozel zamanlarda yap1hr olmu§tur. 

Yahudilik.teki namaza (dua) miizigin eklenmesi, namazm bir~;ok · 

boliim ve maksatlan it;in biiyiik bir cinayet olmu§tur. Gerek reformcu
lar gerek muhafazakarlar, yahudi olmayan miizisyenlerin koydugu mii
zikler dolayiSiyla ibadetin ruhu olan hU§tl'dan ve hem kalb, hem de 
kahpla Allah'a yonelmekten tamamen uzakla§IDI§lardir. 0 miizikler 
ki, yahtldi sinagoglanm i~ten yikml§ ve ibadet siStemlerini altiist et
mi§tjr. (Judasm, A. Way of Life page : 298, 316-to-318-Anq-358-to-360.). 

«Yahtldilik Ansiklopedisi»ndeki «Yahtidilerde Namaz» ba§hkh yaz1, 
yukarda anlatmaya ~ah§tlklanmlza l§lk tutucu mahiye.tte oldugu i~in 
ondan baz1 pasajlan ahyoruz: «Yahtldiler Rablanmn huztlruna c;Lkmak 
ic;in luztlmlu haz1r1Ikla emrolundugundan ... » Yahtldiler namazdan once 
ozel haz1rhklar yaparlardi. Dinine . bagh eski yahtldiler, bu haz1rhklar 
i~in tam bir saatlerini harcar ve biiyiik bir itina ile cisimlerini yikar
lardl. Aynca Uzeyr Peygamberin emrini yerine getirmek i~in de ozel 
.namaz elbiselerini giyerlerdi. 

. «Namaz Duas1», Kudiis'e doniilerek ayakta Okunur. Bundan dolayi 
buna «Arnldah» denilirdi. 

Namaz (dua) k1lan kimsenin, yiiksek bir sekide degil, al~ak bir yer
de kllmas1 Iaz1md1r; ayaklar da meleklerin yapt1g1 gibi birbirine biti§ik 
ve dogru, olmahd1r. Ellerini uzatmah ve «Hakim-i Mukaddes»e kaldlr
malldlr. Ba§mi one egmeli, gonliinii yiicelere ba.glamahd1r. Dua eden, 
hamd ve t~'zim esnasmda riiktl'a vanr ve bis~llah diye kalkar. 

«Arnldah»dan sonra ii~ ad1m geriler, sonra saga sola egilir. Bu hal, 
eskiden padi§ahlardan izin alma ameliyesine benzemektedir. 

Cemaatla namaz, en azmdan on ki§iyle klhmr. Namazm (duamn) 
umumi bir yerde ed~I, son derece giizel sayllrr. Gen~ k1ilar hari~, erkek 
ve kadlnlara bu vacibtir. 
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Namazdaki dua ve tahmidlerin, seksen peygamber devrinde ve yuz
yirmi salih. kimse tarafmdan te'lif edildigi ileri siirilliir. Bu soz konusu 
dualarm, insanlara sozlii olarak rm ogretildigi, yoksa yaZl halinde mi 
tesbit olundugu bilinmemektedir. Anla§Ilan §Udur ki; insanlar, bunlan 
uztin bir muddet ezberlemi§ ve dilden dile intikal ettirmi§lerdir. Bu hal 
Geonic zamanma kadar devam et~tir. 

Johannah'a gore, giinde bir namaz kafidir. Fakat diger yahudi ileri 
gelenlerine gore ise, oru~ giinlerinde dort, diger g·iinlerde ii~ defa na
maz kllmmahdir. 

Samuel ise §oyle der : «Giinduz kllman ii~ namaz, giindiiziin ii~ de
~ikligiyle ilgilidir. Bunlar da; giine§in dogma esnas1, ogleyin ve gurftb 
zamanlar1d1r. (Jewish Encyclopaedia.) 

b - Katolik Huistiyanlar : 

DOrdiincii as1rda !znik'te toplanan konsiil («Din ve Ahlak Ansiklo
pedisinnde «Hiristiyanlarda Namazn makalesini yazan yazar, Hz. isa'nm 
havralara gittigini ve yahudilere namazlannda i§tirak ettigini, eski hi
ristiyan ileri gelenlerinin de aym §eyi yaptlgtm, hlristiyanhktaki iba
detin bu ilk ·hlristiyan neslinin hareketleri iizerine kuruldugunu, hiris
tiyan kilisesinin yahudilikle ala.kasrm kesmedigini, yahudiligin hiris
tiyan kilt.<>eleriyle ili§kismi kestig·ini ileri siirer.) Hiristiyanllkta;ki na
maZI kabul ve tesbit etmi§tir. Bugiin dahi Vatikan, onun iizerinde rotii§ 
ve degi§iklikler yap1p Katolik hiristiyan alemine gondermektedir. Aym 
§ekilde, ileri gelen kiliseler de onda (namazda) degi§iklik yapabilmek
tedirler. Katolik kilisede yapllan geleneksel mistik namazdan bir ornek: 

Papaz kiliseye girer, i~erdekiler hurmeten ayaga kalkarlar. Na
maza (ibadete) niyet ederek «Pederin, Ogulun ve Ruh'iil-kudiis'iin is
miyle kilise Mezbahma ibadete yoneliyorum» der. !§te burada papazla 
cemaat arasmda, Allah'!, takdis ve O'na sena hakkmda kaf§Ihkh ko
nu§ma cereyan eder. 

Sonra p~paz, giinahlanm itirat ederek §oyle der : «Ben Kadir olan 
Allah'a, Meryem-i Azra'ya, Mikail •melege, vaftizci Yahya'ya Alla.lJ.'m 
miibarek el~ileri olan, Petrus ve Pavlos'a ve biitiin hlristiyan azizlerine 
§ehadet eder ve itirat ederim ki, ben gerek fikri, gerek lisani, gerek 
ameli yonden sayilamayacak kadar ~ok hata ve giinah irtikab ettim. 
Onlan ben yaptlm ve yalmz ben sorumluyum. Bundan dolayt Meryem-i 
Azra'dan, mubarek Mikail'den, vaftizci Yahya'dan, Petrus ve Pavlos'
tan, biitun azizlerden ve siz karde§lerimden, benim i~in, her §eyin sa
hibi Allah'a dua etmenizi istirham ediyol'lllll.n 

Orada bulunan cemaat «amin)) der ve ayn1 dua ve istegi tekrarlar. 
Bu defa papaz, bu istege dua ile kar§Illk verir, cemaat de «amin1> der, 
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sonra papazla cemaat arasmda, umum i~in dua, rahmet, sel!met ve 
magfiret istemeler devam eder. 

Sonra papaz Mezbah'a ~1kar ve Allah'm (kendi anlacilklar1 manada) 
gunahlan affetmesi ic;in latince dua okur, Mesih ve kilisede hatiralaf?. 
bulunan azizler vasitasiyla tevessU:l eder, sonra papaz: «Allah'Irn bize 
merhamet et! Ey is·a bize merhamet et!» der. Cemaat da ccEy isa, bize 
merhamet et!» diye iki defa tekrarlar, sonra .papaz ve cemaat tekrar 
Allah'dan merhamet dilerler. 

Kilisede ibadet vakitlerinde okunan Gloria'ya gelince; bu, hamd ve 
senaYl ic;ine ald1g1 gibi, onda peder, ogul kelimeleri de tekrarlarur. Ay
nca Hz. !sa'nm Allah'm kuzusu oldugu, kullann gU:nahlanru affettigi, 
Allah'm sagmda oturdugu ifade edilir ve tekrar O'ndan rahmet istenip 
O'nun her§eyin maliki ve hef§eyin yU:cesi oldugu dile getirilir. 

Kitab-1 Mukaddes'ten, papazm ta'yin ettigi bir parc;a okunur ve 
cemaat ona hiirmet olsun diye ayaga kalkar. 

KatolL~ kilisesinde pazar gU:nu yapllan haftahk namaz (ibadet), 
digerlerinden; durumun icabma gore okunan bir hutbe ve inane; taze
lemekle, aynhr. Bu esnada Hz. isa; Allah'm biricik oglu, Allah'tan ya~ 
ratllma, butU:n zamanlardan once, rablann rabbi, nurun nuru, hak ilah, 
pedere varllgmda ortak, onunla her§ey var oldu ve bizim kurtulu§umUZ 
ic;in semadan indi. .. gibi s1fatlarla nitelendirilir. i§te o zaman, oradaki-: 
ler diz ~okerler. Bunlardan ba§ka Hz. isa'nm, Ruh'Ul-KudU:s ve Meryem-i 
Azra vas1tas1yla insan §eklinde gorU:ndiigu ifade ed~lir. Boylece bu st>z.l. 
ler; Hz. isa'run ilahllk ·Sifatlanru, c;armilla gerilmesini, diinyadaki ki-

. liselerin birligi meselesini ve- onlartn hidayet merkezi olu§larmi, vaftiz
ciligi, cesedlerin ha§rini ve ba's-u ba'd el-mevt'i. .. ic;ine al1r. • 

Namaz1 (ibAdeti), §araph kutsal ekmegi (Kominyon) yeme fasll 
ta'kib eder; Bunun ash §Udur : Eskiden kiliseye gidenler, beraberlerin
de ekmek ~ve §arap gotururler ve kilisenin ku11banl1gina takdim eder
lelldi. Papaz da ekmegi §araba batmrd1. Bu ekmekle §8.1"abm, Mesih'in · 
karuyla etine donfr&tiiklerine ve yiyenin de Hz. i:sa'mn kamyla etini ta
§Idigma inamrlardi. Mukaddes ekmek (Kominyon veya Evharistiya), 
Hz. isa'run saghgmda yedigi son yemegi temsil eder. ~imdi Evharisti
ya'mn yerini, kiliseye gelenlerin Piskoposlara verdikleri paralar tutmak
tadir. Fakat ayini idare eden papazlann, mutlakA bu kutsal ekmekten 
yemeleri ve mevcudlara dagitmalari lazrmdrr. · 

Biitiin bu ameliyeler kiSR bir dua ile bitirilir, i§te o zaman namaz 
(ayin) biter ve cemaat d~llr. 

c - Protestanlar : 
Gerek Metodist, gerek Anglikan ooliimleriyle Protestan kilis~leri, 

Katolik namazma (ayinine); gU:nah itirat1, tevbe, iman tazeleme, te-
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mel inan~lan sagla~tlrma, hamd ve sena, dua ve incil okuma gibi 
husU.sla.rda uyar. ~u kadar var ki, iislub ve laftzlar kiliselerin karar
la§tlrdlgl tarzdad1r. Bunun da baz1 ozellikleri vard1r. (Bak : The Metho
dist Hymnal, The Methodist puplishing House U.S.A.). 

Protestan kiliseleri, kat'iyyen latinceyi kullanmazlar: ikincisi de, 
butiin dualan ayn makam ve besteler haline sokmU§lardlr. Ad1 ge~en 
kiliselerin ozelliklerinden biri; Allah arullrken siikutun hakim. olmas1 
ve Hz. isa'yi tannla§tlran a~1k ifadelerin kaldtrllmasi, digeri de; baz1 
dualar esnasmda siikut ve dii§iincenin mevcudiyetidir. Koro halinde 
okunan geleneksel dua ornegi: 

<cEy semavi Peder, sevginle bizi Sen yarattm; sevgin iizerine bizi 
Sen devamb k1ldm; Senin sevgin, bizi mii·kemmelle§tirecek. Biz biitiin 
acizligimizle itirat ediyoruz ki, Seni biitiin kalbimiz ve ruhumuzla sev
medik, Mesih isa'run bizi sevdigi gibi biz birbirimizi sevmedik. Ruhla
rlffilzda .hala hayat vard1r, fakat bizim bencilligimiz bizi Senden uzak
lat§rrdl. Biz kendimizi Senin mukaddes ruhundan mahrum ettik, Senin 
yardun ve desteginden gaflet ettik, ge~mi§teki hatalarlmtzl b&gi§la, §im
diki durumumuzu diizelt ve ruhunla istikbalde bizi ir§ad et ki, Mevla
mtz ve Efendimiz olan Mesih isa vas1ta.s1yla hem bizim, hem yarattlk
lannm nefislerinde, ha.lketmekligin azameti tecelli etsin. >> 

Anglikan kilisesindeki namaza (ayine) gelince: Ayinden evvel onu 
ilan eden (;anlar ctahmr. tncil'den bir par\!a okunur ve inan<;la ilg.i:li soz
ler bir manzum eser gibi terenniim edilir. 

Ozel durumlarda kutsal ekmek (Kominyon) ayini yaplhr. Anglikan 
killsesine tabi olanlar, bu hatlray1 (kutsal ekmek) canland1rmakla ne
fislerini temizlediklerine, ruhlanru kuvvetlendirdiklerine inamrlar. 
(Tafsilat iGin bak: The Book of Commun Prayer, The Church of India 
Pakistan, Burma and Ceylan, 1963.) 

d- HinduJar 

Hinduizm'deki namaza (Daha dogrusu ayine) gelince: En bariz 
karakteri; zaman ve mekanlarm, mezheb ve mevsimlerin degi§mesiyle, 
iislub ve sistemlerinde degi§ikligin meydana gelmesi ve zikzakh bir 
halde olmas1d1r. Bu konuda etiid yapan kimse, kendisini ~ukui-lu, tiim
sekli ·bir magarada zanneder. l§te Hindistan'daki yaygm olan gele
neksel, dini sistem ve inan\!lann en belirgin vasf1 budur. Bundan dola
yidlr ki, dinler iizerinde etiid yapan bilginler, Hin4uizm'i dini yonden 
tam ve mantlki olarak ta'rif etmekte biiyiik zorluklarla kar§lla§ml§
lardlr. 

Hinduizm dinindeki mecburi ibadet c;ok zikzakhdir : §artlan derin, 
durumu kapall, iislub ve, sistemi darmadagmtkttr. §ekil ve i'tikad bir
ligi yoktur. Bundan dolay1d1r ki, bu konuda ara§ttrma yapan; ne bir 
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kitap, ne de bu dine men.sub me§hur bir yazann yaziSmda tatmin edici 
bir ag1klama, biitiin incelikleri igine alan bir tablo bulabilir. Belki de; 
Hinduizm'e men.sub biiyiik bir bilginin ortaya koydugu ve 'bizim na:k
letmeyi uygun buldugumuz tablo, Hindistan'da en biiyiik yeri tutan ve 
oradaki iba.det §ekillerinin gogunu i<;ine alamdir. 

Madras Universitesi'nde Felsefe boliimiiniin direktOrii olan T.M.P., 
Mahadevan «Hinduizm Dininin Ozeti -Outlines of Hinduism» (299 
sayfallk bir eserdir. The Tana Limited, Bombay, India) kurumu 1956 
da ne§retmi§tir. Hindistan Reisicumhuru Rada K~nen bir takriz yaz
mi§tir.) adli kitabmda, soz konusu dindeki mistik ibadet sistemini ele 
alarak diyor ki: 

Vi§nu ve onun insan §eklindeki suretleri ve §iva'mn Putlari, ma'
bedlerde U!.Pilan, ammenin kabuliine mazhar olmu§ olan putlardir. 
Fakat kuzeyde «Kri§nanmn, giineyde «Kartikaya»mn pek <;ok olan put
Ian Hinduizme men.sub halkm tapti~ ve onlann §ahsmda tek tanny1 
mii.§ahede ettikleri putlardir. 

Hinduizm'in mensubu, tanriSim evindeki misafir gibi teiakki eder, 
ma'bede gittiginde beraberinde «Krallar Kralma» takdim etmek iizere 
meyve ve <;i<;ekler gotiiriir. Bunlar da onun putuna kar§I olan sevgi ve 

1 ta'zimini temsil eder. Tapmma sistemi, gen;ekte insamn misafirine 
veya bir krala yaptlklanm taklidden ba§ka bir §ey degadir : Putuna 
ho§ geldin der, onun i<;in ayn bir yer aymr, ayaklanm y1kar, sandal 
(Hindistan'da yeti§en giizel kokulu bir aga<;) ve pirin<; t~dim eder ki, 
bu hare·ket takdir ve baghhgi sembolize eder. Putlara ipten gerdanllk
lar tak11Ir, almna sandalm suda eritilmi§ hamurundan siiriiliir, bu
hurdanllkla tiitsti verilir, fenerler yak11Ir ve etraflannda dola§tmllr, 
onlerine yemek konur, daha sonra tiinbiil (agz1 tadlandiran baz1 kim
yevi maddeleri ihtiva eden ve misatire ikram edilen bir yaprak) takdim 
edillr, kafur yak11Ir, hediye olara:k altun takdim edUir. Sonunda tannya 
veya tannlara veda edilir. ~ 

Ma'bedlerde tannlara, krallara yap1Ian muam~le yap11Ir; miizik ve 
§ar.kllarla uyandmhr, sembolik bir ytkamadan sonra kral-vari bir elbise 
giydirilir, zinet ve <;i<;eklerle siislenir. Qe§itli renkteki I§Ikhklar etrafla
rmda dondiiriiliir, muayyen vakitlerde yemek takdim edilir, her giin 
bir kral gibi tahta oturtulur ki, kullanm, bakmak suretiyle §ereflen
dirsin. §ikayetlerini dinlesin, rahmet ve nimetine onlan garketsin. 
Baymm ve ozel giinlerde bir kral edas1yla gezmeye <;Ikanllr. 

Bu tanr.ISa~ sahne, kapkaranllk ve usandmc1 hayatlarmdan kurtu
lamayanlan aldatmak ve avutmak i<;in Hindistan'daki biitiin ma'bet
lerde oynamr. (Outlines of Hinduism, page, 48- 50.) , 

Bir Avrupah yazar olan Louisrenon «Hinduizm» adh kitabmda 
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Hinduizm'in ibadet · §eklini, yukanda anlatllandan biraz ~aha geni§ ola
rak §Oyle anlat1r : 

«Qok eski ~aglarda heykellere tapmma bilinmezdi. Fakat ta§ yont
ma ve heykeltlra§llk san'atl ilerleyince, putlara tapmma adeti de yayil
maya ba§ladl. Zamanla put yapmak, onu mukaddes bir yere dikmek, 
ona canh imi§ gibi bakmak ve onu yaglayip boyamak vazg~ilmez bir 
gelenek halini aldl.» · 

«Dini hareketin ba§langtcl ve esas1 ibadettir. Dindar toplumlarda 
yaygm olan yolu da; «taparun» tannsun bir m.i.safir gibi ka.I'§llamas1, 
onu ytkaytp giydirmesi, siisleyip p'iislemesi, sonra ona yemek takdim et
mesi, onun etrafma kokular s~mas1, mum veya fener yak1p etrafmda 
§ark1 ooyleyerek dola~as1 §eklindedir. Bazan putunu tantanall bir ~e
kilde dl§an ~1karrr ki, ooylece eski dini efsanelerle halk efsaneleri ka
rl§Inl§ ve birle§mi§ olur. Bu adetler ma'betlerde toplu olarak icra edilir, 
ferdin de kendine has bazl vazifeleri vardlv> 

«BazJ. insanlar -belki de ezici bir ~gunluk- putlara bizatihi tan
n gozii lie bakarlar ki, buna putperestlik denir. BaZllan da putlan, mu
ayyen k1ymetlerin sembolii telakki eder. Bunlara gore putlara yap1lan 
tapmma ve takdis, bu :manevi k1ymetleri cisim hS.line getirmek ve sem
bolize etmekten ba§ka bir §ey degildir.» 

<<Abid ----Ozellikle dinine bagh olursa- tapmmaya ba§lamadan on.:. 
· ce biiyiik bir haz1rhk yapar : Ylkamr, temizlenir, yiyeceklerini oru~ veya 
rejimle s1mrlar, cisim ve parmaklarm ozel durumlarm1 muhafaza eder, 
nefsine gem vurur ve tannmn nefsine hakim oldugunu gostexir, sii
kunet i~inde mukaddes sozleri (Minter) tekrarlar. Bu Minter belki bir, 
belki yiiz veya daha fazla kelime olabilir. Bu kelimeler uzaytp, soyleyen 
tekrarlad1 nn mesele tamam demektir, artlk sesin ve latzm onemi yok
tur, ~iinkii bu ikisi miicerred §ekildir. Bir adet olarak ooylenen bu soz• 
ler, bazan hi~ bir··mana ifade etmeyebilirler. Bazan da bu Minterler, tari
nnm basit isimlerini ihtiva ederler: Ramram gibi. Bu tapmmalar, 
zlhni bir noktada toplamaya yard1m eder ve bunlan yapanlar da, fer
din bu §ekilde emniyet bulduguna, arudlerini yerine getirdigine ye gii
nahlanm affettirdigine inamrlar. 

«~ahsi ibadet §ekillerinden biri de mukaddes kitaplan okumaktlr. 
Daha fazlas1 da «Yog>>da anlatilan ozel bir yolla dii§iinceye dalmakt1r. 
Bu tefekkiir, bir nevi ziihill ve benlikten siyrilmayi dogurdugu gibi, ay
nca ruhun sonsuzluk ger~eg·ine kavu§masim da miimkiin ki:lar. Bu ise, 
biitiin Hind dinlerinin ger\!ek maksad1 ve ana hedefidir.>> 

«Yapilmasi gereken ibadetler, a§$ yukan ferdin evinde yapabile
cegi cinstendir. Ferd bunlan; sabah, kU§luk ve ak§am olmak iizere U\! 
vakitte yapar. Bir\!oklan da putlar ve ·~mi§ ata.lan i\!in adaklar adar- . 
lar.>> (Louis Renon : Hinduism : Page, 14- 16.) 
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Hindistan'm ~e§itli oolge ve muhtelif cemaatlanndaki ibadet sis
temini ar8.§tlran kimse, bunlarm iki §eyde birle§tigini goriir : 

Birincisi : Miizik ve §arki soylemeye son derece onem verilmesidir 
ki, gerek evlerde gerek ma'bedlerde yap1lan ibadetler, §arkl ve ~algiSIZ, 
ozellikle el ~1rpmas1z (bu, Gandi'nin her ak§am yapt1g1 ibadetinden ay
nlmaz bir par~a idi . .()nun ayn bir usU.lii vard1 ki, adamlan onu yeni 
mi.s8.firlere ogretirdi) hemen hemen yapllmaz. Miizik ve §arki, Brah
manizm'in temel riikiinlerinden biri saJiliiU§tir. Bu dinin bilgin ve filo
zoflan; ibadet edenleri --kadm ve erkek- duygulandlrmak, a§ka getir
mek i~;in buna ba§vurmu§lardir. Tahrlfata ugray1p §irkin girdigi ve in
san tecriibesine dayanan biitiin dinler, bu hususta Brahmanizm ile mii§
terektir. Nitekim Cenab-1 Hak, Cahiliyyet devri Araplan hakkmda §Oyle 
buyurm~tur : «Onlann Beyt'teki namazlan ISlik ~almak ve el ~Irpmak
tan ibi.rettir.» Bazllarmm dedigi gi'bi, her ne kadar bu ne§'eli §arkllar, 
duygulu ~lgllar ve tahrik edici alki§lar, his yoniinden biqeyler ifade 
ederse de, Allah'a ibadetin icab1 olan h~u· ve vakar yoniinden pek ~ok 
zaran vardlr. 

Qe§itli zaman ve mekanlardaki ibMet sistemlerinin birle§tigi nok
tanm ikincisi : Putlara tapmak ve Hind felsefesi ile Hind dinlerinin puta 
tapmamn klymeti v~ faydalan iizerinde ISrar etmeleridir. Bu konuda 
etiid yapan kimse; Brahmanizm'in miiceddidi ve ISlah edicisi olan, onal
tmci as1rda y8.§ami§ bulunan ve Hindistan'dan Budizm'i kovup Brah
manizm'i eski mevki ve itiba.rma kavu§turan «Sankar Acharya>> gibi bir 
adamm puta tapmaJI savUilli18.s"tna ve onu dini zihniyetin geli§mesinde 
tabii. bir merhale olarak kabullenmesine hayret etmekten kendini ala
maz. Bombay Universitesinin Hinduizm Ar8.§tmnalan kiSmmm .direk
torii olan ve kendisi de bu dine mensub bulunan Ghate «~;}in ve Ahlak 
Ansiklopedisinndeki makalesinde §Oyle dex: 

«Sankar Acharya, puta tapma dii§iincesine kar§I olmami§ ve ona 
hiictim etmemi§tir. 0, putlan bir sembol olarak telakki etmi§, aksine 
mistik sisteme (Ritualism), amel ve miikafatl felse-fesine ~atmi§tlr. Fa
kat o (Sankar Acharya) B.:mme nezdinde kabul garen tannlan savun
mU§ ve §Oyle demi§tir: 

«Putperestlik, bizim tekamiil merhalelerimizden muayyen bir mer
halede tabii bir ihtiyacimizdir. Ne zaman ki, dini ruh olgunla§Ir ve er
ginlik ~&gina ula§Ir, i§te o zaman insan, putperestlige ihtiyQ(; hisset
meyeeek, yjne o zaman sembol ve alametleri bir kenara atmak gereke-. . 
cektir.» (((Encyclopaedia of Religion and Ethics>> 4th Edition, 1958 -
Vol XI Article- Sankar Acharya.) 

Putperest olan filozof ve bilginler, buna ne kadar sembol ve ge~ie:i 
bir merhale goztiyle bakarlarsa baksmlar putperestlik; tevhid inanc1, 
Allah'a yalvarma ve ona kar§I hu§u' gt>sterme hustisunda biiyiik cina-
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yet olmu§tur. <;iinkii puta tapanlar onlara -dort elle sanlrm§lar, s1kmtl 
ve ihtiyac;· anlarmda onlara yalvarrru§, bu §ekilde ya§ami§ ve bu §ekilde 
olmii§lerdir. Putperestlik merhalesdni g~ip nihai hakikate ve bu tapm
malardaki gayeye --bu filozoflann hayal ettikleri glbi- ula.§an ve yal
mz Allah'a yalvanp O'na ibadet edenler, kirmizi kibrit ve Anka gibi 
hi~ bulunmayan veya ~ok az bulunan cinsindendir bu memleket ve mil
letlerde ... Belki de koskoca bir iilkeyi dolduran bir milletin i~inde, bOy
leleri parmak saYilanm 'bile ge~mez. Bundan dolaYidir ki, Cenab-1 
Hakk'm Ibrahim (a.s.) in agzmdan belirttigi §ikayet, putperestler 
i~in tastamam dogrudur: «Rabb1m, onlar insanlardan <;ogunu sapittl
lar.» Aslmda bu putlar sapittirmadilar ve onlann dini bir daveti de 
yoktur. Ancak onlar, kendilerine tapanlarm zihinlerini tam manas1yla 
i§gal edip ona hakim olmu§lar ve onlan bir olan Allah'a tapmaktan ala
koymu§lardir. Boylece onlar da Allah'a ibadet etme saadetinden mah
rfun olmu§lardir; bu ise, apa<;Ik bir sap1k1Ikt1r. (Ebu'l-Hasan Nedvi, Dort 
Riikiin, 79- 94) 

---<oOo- --

105 - Dogrusu Biz sana kitab1 hak olarak indirdik ki; 
insanlar arasmda.Allah'm sana gosterdigi gibi hiikiim ve
resin. Hainlerin savunucusu olma. 

1.06 - Ve Allah'ta.n magfiret dile. Siiphesiz ki Allah 
Gafur'dur, Rahim'dir. 

107 - Nefislerin~ hainlik etmi~ kimseleri savunnl.a. 
Allah, hainlikte direnen giinahkarlan sevmez. 

Ni! 

H 
d1 
p~ 

ot 
01 

kii 
ge 

kii 
a.r 
b-q 
ile 
diJ 
§a 
ed 
ril 
ol1 
ha 
leJ 

go 
m J 
(t 

oll 

~ 
gO 
§ei 
Oil 

ge 
ka 
de 
sa 

va 
ve 



Nisa, 105-Hll) HADiSLERLE KUR'AN-I KERiM TEFSiRi 1917 
------ -- - - --------

108 -- insanlardan gizlerler de Allah'tan gizlemezler. 
Halbuki Allah'In raz1 olmayacag1 sozu, geceleyin uydurup 
duzdukleri zaman da Allah onlarla beraberdir. Allah, ya
pacaklan her ~eyi ku~atlc1d1r. 

109 --- i~te siz 6yle kimselersiniz ki; dunya hayatmda 
onlan savunuyorsunuz. Ama k1yamet gunu Allah'a kar~1 
onlan kim savunacak? Yahut onlara kim vekll olacak? 

Allah'm Hiikmii 

Allah ·Teala elc;isi Muhammed (s.a.) e hitaben: ·((iDogrusu Biz sana 
kitab1 hak olarak indirdik.» buyuruyor ki; bu kitab Allah'dan gelen bir 
gerc;ektir. Haberlerinde ve isteklerinde o ancak hakk1 ic;erir. 

Allah Teala: ((insanlar arasmda Allah'm sana g08terdigi gibi hu
kiim. veresin diye Biz sana kitabi hak olarak indirdik.» buyuruyor. Usul 
al:imlerinden bazilan; Hz. Peygamberin i~tihad1 ile hiikmetme hakk1 
bulunduguna bu ayeti ve Buhari ile Miislim de Hi§am Ibn Urve kanah 
lie .. . Ummii Seleme'den rivayet edilen §U hadisi delil getirirler: Bu ha
dise gore Rasulullah (s.a.) hane-i saftdetlerinin kaptsmda has1mlarm 
§am.ata. yaptigtm i§itip yanlanna ~1kml§ ve §Oyle buyurmu§tur : Dikkat 
ediniz, ben ancak bir be§erim. Ben ancak i§ittigime gore hiikiim veri
rim. Olur ki sizden birinin delili digerinden daha a~lk ve daha kuvvetli 
olur da; onun lehine hiikiim veririm. Kimin lehine bir miisliimamn 
hakkm1 hiikmeder ve verirsem bu ancak ate§ten bir par~ad1r. Onu di
lerse yiiklensin, dilerse b1raksm. 

imam Ahmed der ki : Bize Veki'nin ... Ummii. Seleme'den rivayetine 
gore; o, §6yle demi§tir : Ansardan iki ki§i aralarmda eski bir miras ko
nusunda Allah Rasulii (s.a.) ne gelerek haslffila§tilar. ikisinin de delili 
(hiicceti) yoktu. Allah Rasillii (s.a.) §Oyle buyurdu: Siz has1mlar 
olarak bana geliyorsunuz. Ben, nihayet bir be§erim. Olur ki bir klsrru
ruzm delili digerinden daha a~1k ve kuvvetli olur ve ben de i§ittigime 
gore araruzda hii.kiim veririm. Kimin lehine karde§inin hakkmda bir 
§eyi (alarak) hiikmedersem onu almasm. Zira ben, ate§ten bir par~aYl 
ona kesip veriyorum. K1yamet giinii boynunda bir ate§ ma§aSiyla o ki§i 
gelecektir. Bunun iizerine her ikisi de aglaytp her biri digerine : Hakk1m 
karde§imindir, dedi. Allah Rasulii de §oyle buyurdu : Madem ki bOyle 
dediniz o halde gidiniz, payla§Imz, hakki ara§tlnmz, kur'ala§Imz ve 
sonra da her bireriniz arkada§Iyhi helalla§Sm. 

Hadisi Usame ibn Zeyd'den rivayet eden Ebu Davud'da §U fazlal1k 
vardlr : Bana vahiy gelmeyen husU.Slarda ben araruzda re'yimle hiikiim 
_veririm. 
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ibn Merduyeh'in Avfi kanallyla ibn Abbas'tan rivayetine gore; o, 
§Oyle demi§tir: Rasftlpllah (s.a.) m gazalanndan birinde ansardan bir 
grup bulundu ve i~lertnden birinin zrrlu ~almdl. Ansardan bir ki§i 
tohmet altmda tutuldu. Zrrhm sahibi Allah Rasftlii (s.a.) ne gelerek: 
Z1rhlm1 Ta'me ibn Ubeyrik ~ldi, dedi. HJ.rs1z bunu goriince z1rh1 aldi 
ve su~suz bir adamm evine b1rakt1. Sonra da ailesinden baz1lanna : 
Ben Z1rh1 kaybettim (veya saklad1m) ve !alancanm evine b1raktlm. 
Onun yanmda bulunacak, dedi. Onlar da geceleyin Hz. Peygamber 
(s.a.) e giderek: Ey AUah'm peygamberi, arkad~lmiZ su~uzdur. Z1rh1 
~alan falandlr. Bunu kesinlikle biliyoruz. Karde§imizi insanlann huzft
runda ma'zftr gor ve onu savun. ~ayet Allah onu seninle korumaz ise 
helak olacak, dediler. Allah Rasftlii (s.a.) de ~alkarak insanlann hui:ft· 
runda onu temize ~1kanp ma'zftr gordii. Allah Teala da : ((Dogrusu Biz 
sana kitab1 hak olarak indirdik ki; insanlar arasmda Allah'm sana gos
terdigi gibi hiikiim ver~in. Hainlerin savunucusu olma. Ve Allah'dan 
magfiret dile. ~iiphesiz ki Allah Gafftr'dur, Rahim'dir. Nefislerine· ham
ilk etmt§ kimseleri savunma ... » ayetlerini indirdi. Pe§inden de yalan
larml gizleyerek Allah Rasftlii (s.a.) ne gelehler hakkmda: ((tnsanlar
dan gizlerler de Allah'tan gizlemezler ... >> ayetlerini indirdi. Bu iki a yet 
ile de hainleri savunmak iizere yalanl~nru gizleyerek Allah Rasftlii 
(s.a.) ne gelenler Ici.stedilmektedir. 11Kim bir kotiiliik yapar veya ken
dine zulmeder de ... » aye:tinde yalanlanru gizleyerek Allah Rasftlii (s.a.) 
ne gelenler : 11Kim bir hata veya bir giinah i§ler de sonra onu bir su~
suzun iistune atarsa; §iiphesiz iftira etmi§ ve apa(5lk bir giinah y\iklen
mi§ olur.» aye·ti ile de lurs1z ve hrrs1z1 savunanlar kastedilmi§le:rdir. 

Bu hadisin sevkedili§i (siyaki) garibtir. ifadeleri muhtelif ve an
cak birbirine yakm olmak iizere; Miicahid, ikrime, Katade, Siiddi, ibn 
Zeyd ve ~kalan bu ayetin Ubeyrik ogullan hi.rSIZl hakkmda nazi! ol
dugunu zikretmi§lerdir. 

Bu olayt Muhammed ibn ishak, uzun bir §ekilde rivayet etmi§tir. 
Bu ayetin tefsirinde Ebu isa et-Tirmizi Cami'inde, ibn Cerir de tef
sirinde der ki : Bize Hasan ibn Ahmed ibn Ebu ~uayb · Ebu Miislim 
el-Harrani'nin... Kata.de ibn Nu'man -Allah ondan raz1 olsun-- dan 
rivayetine gore; o, §oyle demi§tir : i¢mizde t)beyrik ogullan denilen 
Bi§r, Bii§eyr ve Miibe§§ir ailesi vard1. Bii§ey:r miinat1k birisi olup Hz. 
Peygamber (s.a.) in ashab1ru hicveden §iirler 80yler, bunlan. araplar
dan ·birine nisbet ederek : Falan §Oyle §Oyle dedi, falan §Oyle §oyle dedi, 
derdi. Allah R:asftlii (s.a.) niin ashab1 bu §iiri. duyduklannda: Allah'a 
yemin olsun ki; bu §iiri §U habisden ba§kasi soylememi§tir, der~erdi. 
Ubeyrik ogulla;n hem cahiliye ve hem de tslami devrede ihtiya(5 ve ·dar
llk i~inde olan bir aile idi. Medine'lilerin yiyecekleri ise burma ve arpa 
idi. Birisi zengin olup da ~ain'dan tiiccarlar temiz, beyaz un getirdigtn-
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de satm ahr ve sadece kendisi yerdi. Ailesinin yiyecegi i3e yine sadece 
hurma ve arpa olurdu. (Bir keresinde) yine §am'dan Nabat'll tiiccarlax 
gelmi§ ve amcam Rifaa ibn Zeyd bir denk temiz, beyaz un satm alarak 
kendisine ait bir odaya koymU§tU. Bu odada ayru zamanda silah, Zlrh 
ve kll1~ da vard1. Evin altmdan buraya girilerek oda aramm§, yiyecek 
ve silah ahmm§ti. Sabah olunca amcam Rifaa bana gelerek: Ey kar
·cte§imin oglu, bu gece tecaviize ugrad1k. , Odam1z ara§tinlmi§, yiyecek 
ve silahlmiz gotiiriilmii§, dedi. Ravi devamla §Oyle anlatJ.r : Evde ara§
tJ.rdlk ve sorduk. Bize : Bu gece Ubeyrik ogullanmn I§Iklannm yandl
~m gordiik. Oyle samyoruz ki sizin yiyeceklerinizden bir kJ.Smi i~indi, 
denildi. 

Biz evde sorarken Ubeyrik ogullan da: Allah'a yemin olsun ki, 
bu i§ ancak Lebid ibn Sehl'in i§idir, diyorlardl. Lebid dogru ve iyi bir 
miisliimandi. Lebid bunu duyunca, kllJ.cmi ku§amp: Ben mi ~ml§Im':' 
Allah'a yemin ederim ki, ya bu hlrsizllgi a~1kllga kavu§turursunuz, ya 
da. bu k1llg size kan§Ir (bu i§i klil\! halleder), dedi. Onlar da : Uzak dur 
ey adam, sen bu i§in ehli degilsin. Biz evde sorduk ve onlann bu i§le 
ilgili olmadi~nda §iiphe etmiyoruz, dediler. Amcam bana : Ey yegenim, 
Allah Rasulii (s.a.) ne gidip de bunu ona anlatsaydm, dedi. Bundan 
sonras1m Katade §oyle anlat1r: Allah RasUlii (s.a.) ne giderek: Bizden 
kaba huylu bir aile amcam Rifaa i:bn Zeyd'in bir odas1m ara§tlrarak 
silah ve yiyecegini ald1lar. Silammizi bize geri versinler. Yiyecege gelin
ce; ona ihtiyacimiz yok, dedim. Hz. Peygamber (s.a.) de: Bunu emre
decegim, buyurdular. Ubeyrik ogullan bunu i§itince, i~lerinden Useyr 
:tbn Amr denilen birine gelerek bu konuda onunla konu§tular. Ev hal
kmdan baztlan da bu konuda toplarup gelerek : Ey Allah'm Rasulii, Ka
tabe i:bn Nu'man ve amcas1 ·bizden dogru ve miisliiman bir aileye dil 
uzat1p delilsiz ve isbatstz olarak onlara hlrs1zllk isnarunda bulundu, 
dediler. Katade devamla §oyle anlat1r: Hz. Peygamber (s.a.) e gelerek 
kendisiyle konu§tum. ~oyle buyurdular : Dogruluk ve miisliimanltklaxi 
soylenen bir Mleye delilsiz ve isbats1z hlrstzhk m1 isnad ettin? Dondiim 
ve bu konuda Allah Rasulii (s.a.) i:le konU§IDami§ olup, mallmm bir kls
mmm benden ~lkmi§ olmasrm isterdim. Ancak Rifaa bana gelerek : Ey 
karde§imin oglu, ne yaptm? diye sordu. Ben de Allah Rasulii (s.a.) niin 
bana soyledikle~ini kendisine aktardun. Allah yardlmciiDlzdlr, dedi. <;ok 
ge~meden Kur'an'dan §U ayetler nazil oldu: «Dogrusu Biz, sana kitabl 
hak olarak indirdik ki; insanlar arasmda Allah'm S81na g()sterdigi gibi 
hiikiim veresin. Hainlerin (Ubeyrik ogullanrun) savunqcusu olma. Ve 
Allah'dan (Katade'nin soylediklerinden dolayt) magtiret dile. ~iiphesiz 
ki Allah datfu'dur, Rahim'diir. (Allah'dan onlar i~in magfiret dilesey-
din, 'Allah onlan ba~lard1.) ... Kim bir giinah kazamrsa, onu ancak 
kendi aleyhine kazanmi§ olur ... Kim bir hata veya giinah i§ler de 
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sonra bir su~uzun U.stune atarsa -ki burada Lebid hakkmda soyledik
leri kastediliyor- §'iiphesiz iftira etmi§ ve apa~Ik bir gfulah yliklenmi§ 
olur. Eger, Allah'm lutfu ve rahmeti uzerinde olmasaydl ... biz ona ~ok 
buylik bir mukafat verecegiz.>> (Nis8., 106 -113) 

Bu ayetler nazil olunca; silah Allah RasUlu (s.a.) ne getirildi ve o 
da bunu Rifaa'ya geri verdi. 

Katade devamla §oyle anlabr : Silah1 amcama goturdugumde o, 
cahiliye devrinde ihtiyarlami§ ve gozleri zayiflami§ birisiydi. Onun 
mtislumanligim zay1f goruyordum. Silahi kendisine getirdigimde : Ey 
karde§imin oglu, bu (silah) Allah yolunda (vaklfbr), dedi. Ve ben de 
anlad1m ki; mtislumanhgi sahih imi§. Bii§eyr hakkmda 'ayet inince o 
da gidip m'ii§riklere katildi ve SUlate Bint Sa'd ibn Sumeyye'nin yanma 
girdi. (Ona misafir oldu.) Allah Teala da: «Kim, kendisine dogru yol 
apa~Ik belli olduktan sonra; peygambere kar§I gelir, mu'minlerin yo
lundan ba§kasma uyup giderse onu dondugu yolda b1raklnz. Kendisini 
cehenneme koyanz. Ne kotu don'ii§ yeridir oras1. Elbette Allah kendi
sine §irk ko§ulmasim bagi§lamaz. Bundan ba§kasm1 diledigi kimseye 
bagi§lar. Kim Allah'a §irk kO§arsa ~ok uzak bir dala.Iete dli§mU§ olur.>> 
(Nis8., 115 - 116) ayetlerini indirdi. Bunun iizerine Hassan ibn Sabit, 
SUlafe'yi §tirle hicvetti de SUlafe Bli§eyr'in ylik'iinu alarak ba§Imn iize
rine koydu ve onu gotiirlip vadiye att1. Sonra da : Bana H.assan'm §iiri
ni hediyye ettin, sen bana hi~bir hay1r getirmedin, dedi. 

Hadisin lafzi Tirmizi'ye aittir. Sonra Tirmizi §oyle der : Bu, garib 
bir hadis olup bunu Muhammed ibn Seleme el-Harrani'den ba§kasmm 
mtisned olarak rivayetini bilmiyoruz. Yunus ibn BUkeyr ve bir ~oklan 
bu hadisi Muhammed ibn ishak'dan, .As1m ibn Orner ibn Katade'den 
miirsel olarak rivayet etmi§ler ve babasmdan, o da dedesinden rivayette 
bulunmaml.§lardrr. 

Hadisin bir kiSmim i·bn Ebu Hatim de H8.§im ibn Kas1m el-Harrani' 
den, o da Muhammed ibn Seleme'den rivayet etmi§tir. Hadisi uzun bir 
§ekilde ibn el-Munzir de Muhammed ibn ismail kanallyla ... Muham
med ibn Seleme'den rivayet eder. 

Hadisi Ebu ~eyh el-Isfahani de tefsirinde Muhammed ibn Abbas ibn 
Eyylib ve Hasan ibn Ya'kub kanallyla ... Muhammed ibn Seleme'den ri
vayet eder ve sonunda §oyle der: Muhammed ibn Seleme: Benden bu 
hadisi · Yahya ibn Main, Ahmed ibn Han bel ve ishak ibn israil i§it
tiler, demi§tir. 

Hadisl mana olarak ve otekilerden d~a tamam bir §ekilde, i~indeki 
§iirle birlikte Hakim Ebu Abdullah en-Neysaburi C<Mtistedrekninde Ebu 
Abbas el-Asamm kanahyla ... Muhammed ibn ishak'dan rivayet eder ve 
bu; MU.slim'in §artlanna gore sahih bir hadistir; ancak Buhari ve MU.s-. 
lim rivayet etmemi§tir, der. 
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Allah Teala: <cinsanlardan gizlerler de Allah'tan gizlemezler.n bu
yuruyor ki; bu, munatiklara kar§I bir inkard.Ir. Onlar kabahatlerini, 
kendilerini kotu gormemeleri i~in insanlardan gizlemek isterler de gizli
liklerine ve kalblerinde olanlara muttali oldugu ic;in Allah'a ac;Iklarlar. 
Halbuki: «Allah'm raZI olmayaca~ sOZU, geceleyin uydurup diizdiik
leri zaman da; Allah onlarla beraberdir. Allah yapacaklan her §eyi ku
§aticLdir.n Bu da onlar i~in bir tehdid ve vaiddir . 

Sonra Allah Teala §Oyle buyurur: «i§te siz oyle kimselersiniz ki; 
diinya hayatmda onlan savunuyorsunuz.n Yani bl.l'ak onlar1, dunyada 
a~lga vurduklari, ya da zahir ile hiikmeden hakimler yamnda onlarm 
lehine ac;1ga vwulanlarla yard1m olunsunlar, zafer kazansmlar. Boylece 
Allah'a ibadet ettiklerini sansmlar. Gizlilikleri bilen Allah'm. huzU.run
da klyamet gunu onlann yaptlklan ne olacak? Onlann davalar1m yii
celtme konusunda o gun onlara kim vekil olacak? Ki hi~ kimse o gunde 
onlara. vekil olacak degildir. Bunun ic;indir ki, Allah Teala ayetin so
nunda: (tYahud onlara kim vekil olacak?n buyurmu§tur. 

----- - i Z A H I -----

Baz1lan, bu ayete dayanarak peygamberlerden gunah sudur etme
sinin, caiz oldugu gorii§iinii one surmii§lerdir. Ve demi§lerdir ki: Eger 
Hz. Peygamberden giinah sadrr olmami§ olsayd1, magfiret dilenmesi is
tenmezdi. Onlarm tutunduklan noktaya verilecek cevab birka~ vecih 
iledir. Birincisi; RasUlullah (s.a.) <<hainlere yard1mC1 olman, kavli ile 
ya.saklanan fiili i§lememi§tir. Kavmin Tu'me'den vazg~mesini isteyip, 
hlrs1zllk vak'as1mn yahudiye aksetmesini dilediklerinden Rasulullah 
(s.a.) Tu'me'den yana «;Ikmaml§. Bu konuda durarak, semavi vahyin 
ve ilahi emrin gelmesini gozetlellli§. Ve nihayet, bu ayet-i celile nazil 
olmU§. RasUlullah .(s.a.); Tu'me'nin yalanc1 oldugunu, yahudinin htr
siZhktan uzak oldugunu bildirmi§tir. Ancak Hz. Peygamber Tu'me'ye 
yardrmc1 olmak istemi§tir ki; bunun a~1k sebebi onun miisluman olma
stdlr. i§te bu temayiilunden dolaYI Allah Teala, ana magfiret dilemesini 
emir buyurmu§tur. ikinci vecih §Udur: Tu'me'nin kavmi, Rasulullah 
(s.a.) m huzurunda onun hirsizhk suc;undan uzak olduguna §ahadet 
etmi§ler. Ancak Hz. Peygamberin elinde onlarm §ahadetlerini c;uriite
bilecek bir beige bulunmadi~ i~in, yahudinin hakkmda })1rs1zhk hiikmu
nu vermek istemi§tir. Allah Teala ona Tu'me'nin kavminin yalanc1 ol
dugunu bildirince: Hz. Peygamber karar vermi§ olsayd1, bunun hatah 
bir karar olacaf;lm anlamt§tl. .Bunun ic;in Allah Teala, ma'zfu olmasma 
ragmen onun magfiret dilemesini emretmi§tir. 'O'~iincu vecih §oyledir; 
ihtimaldir ki; Allah Teala, Tu'me'nin kavmine Tu'me'yi korumalan ne-

Tefsir, C, V. F . 121 
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deniyle magfiret dilemesi ic;in Hz. Peygambere emretmi§tir. <;iinkii pey
gamber, peygamberlik oncesi bir giinah nedeniyle magfiret dileyebile
cegi gibi iimmetinin i§lemi§ oldugu giinahlar nedeniyle de magfiret di
leyebilir. Dordiincii vecih §oyledir : Hz. Peygamberin derecesi, derece
lerin en iistiiniidiir. Makam1, makamlann en §ereflisidir. Onun derecesi 
iistfin ve makB.ml yiice oldugu ve Allah Teala'YI en miikemmel §ekilde 
tamd1g1 ic;in; tehvil yoluyla da olsa, unutarak da olsa veya diinya i§le
rinden herhangi bir i§ konusunda da olsa o'nun bu tiir davranl§lan ken
di yiice mevkiine nisbetle giinahtlr. Nitekim iyilerin iyilikleri, Allah'a 
yakm olanlann kotilliikleridir, diye soylenmi§tir. Yani bu onlarm men
zil ve derecelerine nisbetle kotiiliik say1hr, demektir. Allah en iyisini bi
lendir. (Hazin, Liibab, II, 160- 161). 

--oOo--

110 - Kim bir kotuluk yapar veya nefsine zulmeder 
de sonra Allah' dan magfiret dilerse; Allah'1n Gafur ve Ra
him oldugunu gorur. 

111 -Kim bir gunah kazanrrsa; bunu ancak kendi 
aleyhine kazanmi§ olur. Ve Allah Alim, Hakim olandrr. 

112 - Kim bir hata veya bir gunah i§ler de sonra onu 
bir su<;suzun ustiine atarsa; §Uphesiz iftira etmi§ ve apa<;Ik 
bir gunah yuklenmi§ olur. 

113 - Eger, Allah'In lutfu ve rah.meti uzerinde olma
saydi; onlardan bir tak1m1 seni saptirmaya <;ah§Irdi. Hal
buki onla.r kendilerinden ba§kas1n1 sapt1ramazlar. Sana da 
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bir zarar veremezler. Allah sana kitabi ve hikmeti indir
mi~. bilmedigini ogretmi~tir. Allah'In senin iizerindeki 
lutfu QOk biiyiiktiir. 

Kotiiliik, Giinah ve Hata 

Allah Teala kerem ve comertligini belirterek; hangi tftrden giinah 
i§lenrhi§ olursa olsun Allah tevbe edenin tevbesini ka;bul edecegini haber 
vermekte ve: «Kim bir kotiiliik yapar veya kendine zulmeder de sonra 
Allah'tan magfiret dilerse; Allah'm GafUr ve Rahim oldugunu goriir.,, 
buyurmaktadlr. 

ibn Abbas'tan rivayetle Ali ibn Ehu Talha bu ayet hakkmda §Oyle 
demi§tir : Allah Teala bu ayette kullarma I hilmini, afflm, keremini, 
rahmetinin ve bagt§lama:stmn geni§ligini haber veriyor. Kii~iik ya da 
biiyiik olsun; kim bir giinah i§ler de «Sonra Allah'dan magfiret dilerse» 
giinahlar1 goklerden, yerden ve daglardan biiyiik dahi olsa «Allah'm 
Gafur ve Rahim oldugunu gorecektir.>> Hadisi tbn Cerir rivayet etmi§tir. 

Yine ibn Cerir der ki : Bize Muhammed ibn Miisenna'nm ... Ebu · 
" Vail'den rivayetine g6re; Abdullah §Oyle demi§tir: israilogullanndan 

bir ki§i, bir giinah i§lediginde sabahleyin bu giinahmm keffaretini ka
p1Stna yaz1lrm§ bulurdu. Birisine bir sidik bula.§tl~nda onu keserle ke
serdi. Birisi dedi ki: Allah israi:logullanna ger~ekten haytr vermi§. Ab
dullah da §Oyle dedi: Allah size onlara verdiginden daha haytrhsm1 
verrni§ ve suyu size temizleyici kllmt§ttr. Allah Teala: «Onlat ki fena 
bir §ey yaptlklarmda veya kendilerine zulmettiklerinde AUah'1 anarlar 
ve hemen giinAhlarmm bagt§lanmastm dilerler.>> (Al-i imran, 135) ve: 
«Kim bir kotilliik yapar veya kendine zulmederde sonra Allah'dan mag
firet dilerse Allah'm GafUr ve Rahim oldugunu goriir.» buyurmu§tur. 

Yine ibn Cerir der ki : Bize Ya'kub'un Habib ibn Ebu. Sabit'den riva
yetine gore o, §Oyle demi§tir : Bir kadm Abdullah ibn Mugaffel'e gele
rek zina eden, bu zinadan hamile kalan, dogurdugu zaman da ~ocugu
nu olduren bir kadmm durumunu sordu. Abdullah ibn Mugaffel de : 
Onun i~in ne olsun? Ona ate§ (cehennem) vardrr, dedi. Kadm aglaya
rak ayrtldt. Abdullah onu ~gmp: Senin durumunu §U ikiden biri ola· 
rak goriiyorum, dedi ve «Kim bir kotiiliik yapar veya kendine zulme
der de sonra Allah'dan magfiret dilerse; AUah'm Gaffu ve Rahim oldu
gunu goriir.» ayetini okudu. Kadm gozlerini silerek gitti. 

imam Ahmed der ki : Bize A1bdurrahman ibn Mehdi'nin ... Ebu Bekr 
-ki Ebu Bekr dogru soylemi§tir- den naklettigine gore; o, §oyle de
mi§tir: Allah Rasillii (s.a.) : Giinah i§leyen, sonra abdest alarak iki 
rek'at namaz kllarak bu giinahl i~in Allah'tan bagl§lanma dileyen hi~bir 
miisliiman yoktur ki b$§lanmt§ olmasm, buyurarak : <<Kim bir kotii-
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liik yapar veya kendine zulmeder de ... » ve «Onlar ki fena bir §ey yaptlk
lannda veya kendilerine zulmettiklerinde .. . n (Al-i imran, 135) ayetle. 
rlni okudular. 

Bu hadis iizerinde daha once (Al-i imran suresinin 135. ayetinin 
tefsirinde) konu§mU§ ve hadisi Siinen sahiplerinin r:i:vayet ettigini zik
retmi§tik. 

Hadisi · ibn Merduyeh de ba§ka bir kanaldan ve Hz. Ali'den §oyle 
rivayet etmi§tir: Bize Ahmed ibn Muhammed ibn Ziyad'm .. . Ali'den 
rivayetine gore; o, Ebubekir es~S1ddik'1 §oyle derken i§itmi§: Ben AI-

. lah Rasuliinii §oyle buyururken ~ittim : Giinah i§leyen hi~ bir kul yok
tur ki; kalklp giizelce abdest alsm, sonra namaz kllarak giinahmdan 
bagi§lanma dilesin de Allah Teala onu ba.~§lamasmi kendi iizerine al
ml§ olmasm. Zira Allah Teala: «Kim bir kotilliik yapar veya kendisine 
zulmeder de ... » buyurmu§tur. . 

Sonra ibn Merduyeh bu hadisi Eban ibn Ebu Ayya§ kanahyla ... 
Ebu Bekr es-81ddik'tan rivayet etmi§Se de bu rivayetin isnad1 sahih de
gildir. 

):'ine ibn Merduyeh der ki : Bize Muhammed ibn Ali ibn Dih
yem'in .: . Ebu Derda'dan rivayetine gore; o, §Oyle demi§tir : Biz, Allah 
Rasulii (s.a.) niin etratmda otururken o bir ihtiyac1 i~in kalkar da. tek
rar geri donmek isterse; nallnlanru, ya da iizerindeki e§yada;n birisini 

· meclisde bJrak1rd1. (Bir giin) kalktl ve nalmlanru b1raktl. Ebu Derda 
devamla §6yle anlat1r: Allah Rasulii bir su kab1 ald1. Ben de pe§lerin
den gittim. Bir siire gittiler, ihtiya~lanru gormemi§ olarak dondiiler ve 
§oyle buyurdular : Bana Rabb1mdan gelen geldi; «Kim bir kotilliik yapar 
veya kendine zulmeder de sonra Allah'dan magfiret dilerse; Allah'm 
Gaffu ve Rahim oldugunu goriir.n dedi. Ben de bunu ashablma miijde,_ 
lemek istedim. Ebu Derda der ki : Bundan once nazil olmU§ olan : «Kim 
kotii bir i§ yaparsa cezasm1 goriir.>> (Nisa, 123) ayeti halka gok ~r 
gelmi§ti. Ben dedim ki: Ey Allah'm Raswii, §ayet zina eder, hirsizhk 
yapar, sonra Rabbmdan bagi§lanma dilerse bagt§lanir m1? Evet, buyur
dular. Ben ikinci kere sordum, evet buyurdular. U~iincii kere tekrftr 
sordum. Yine evet, diyerek §6yle devam buyurdular : Zina eder, hir
Sizhk yapar, sonra Allah'dan b~§lanma dilerse Uveymir'in ~E'bu Der .. 
·da'nm diger bir ismidir- burnunun yere siirtiilmesine ragmen Allah 
Teala onu bagu~lar. Ravi §Oyle anlatlr: Ebu Derda'mn parmag1 lie bur
nuna vurdugunu g6rdiim. 

Hadis-i ~erif bu kanaldan ve bu §ekliyle ger~ekten garib olup, isna
dmda zay1fhk vard1r. 

Allah Teala'nm : «Kim bir giinah kazamrsa; bunu ancak kendi 
aleyhine kazanmi§ olur.» ayeti «Yiik yiiklenen kimse ba§kasmm yiikii
nii ta§Imaz.» (En'am, 164) ayetl gibidir ki; hi<; kimsenin suc;u ba§ka-
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smm iizerine olamaz. Herke.sin kazandigi kendi aleyhinedir. Onun ye
rine bunu kimse yiiklenemez. Bunun ic;indir ki, Allah Teala: ccVe Allah 
Alim, Hakim olandir.» buyuruyor. Bu, O'nun ilminden, hikmetinden, 
adaletinden ve rahmetinden dolay1d1r. 

Allah Teala: «Kim, bir hata veya bir giinah i§ler de sonra onu bir 
su~zun iistiine atarsa ... » buyuruyor ki; daha once hadiste gec;tigi iize
re, Ubeyrik ogullan ~irkin hareketleri ile Lebid ibn Sehl ad1ndaki salih 
ki§iyi tohmet altmda birakmi§lardi. Digerlerinin .sOyledigine gore ise bu, 
salih ki§i Zeyd ibn el-Semin ismindeki bir Yahudi idi. Yahudiler zalim 
ve hain olmakla birlikte, bu ki§i su~uzdu ve Allah Teala, elc;isini buna 
muttali' kilmi§ti. Sonra bu azarlama ve suc;lama hem onlar hakkmda
dir, hem de onlann hatalan g~bi hatal·ar ~leyen, onlann sifatlan gibi 
sifatlarla · nitelenmi§ olan digerleri hakklndadir ve geneldir. Bunlann 
cezas1 aynen digerlerinin de iizerine olacakt1r. 

Allah Teala'nm : c<Eger Allah'm Iutfu ve mhmeti iizerinde olma
saydi; onlardan bir t ·ak1m1 sent saptrrmaya c;ali§Irdi. Halbuki onlar ken
dilerinden- ba§kasmi sapt1ramazlar, sana da bir zarar veremezler.» 
ayeti hakkmda imam ibn Ebu Hatlm der ki : Bize Ha§im Ibn Kas1m 
el-Ha:rrani'nin ... Katade tbn Nu'man'dan naklettigine gore . o, Ubeyrik 
ogullan klssasm1 zikretti. Allah Te.ala : «Onlardan bir tak1m1 seni sap
tlrmaya \!ah§Irdl. Halbuki onlar kendilerinden ba§kasm1 sapt1ramazlar, 
sana da bir zarar veremezler.» ayetini indirdi de bununla Useyr ibn 
Urve ve arkada§larim kastetti. Yani onlar Ubeyrik ogullanm oviip on
Ian salih ve suc;suz olmalarma ragmen itham etmesi sebebiyle Katade 
ibn Nu'man'I suc;lami§lardi. Halbu~i durum, onlann Allah Rasulii 
(s.a.) ne intikal ettirdikleri gibi degildi. Bunun ic;indir ki, Allah Teala; 
elc;isffie durumu ac;1klayarak kesin hiikrniinii bildirdi. Sonra da Allah 
Teala her durumda peygamberni te'yid edip korudugunu, kendisine 
kit8.b1 -ki bu Kur'an'dir- ve hikrneti -ki bu da siinnettir- indirdigi
ni haber vererek: (Bu _ayetin niizuliinden once) «bilmedigini sana. og
retmi§tir.>> buyurmu§tUT. Ba§ka ayet-i kerime'lerde de Allah Teala §Oyle 
buyurur : «i§te boylece sana da buyrugumuzdan bir ruh vahyeUik. Sen 
kitab nedir, iman nedir, bilmezdin ... iyi bilm ki; i§ler sonunda Allah'a 
doner.» (~ura, 52- 53), «Sen; sana bu kitabm verilecegini ummazdm. 
Bu, ancak Rabbmm bir rahmetidit.» (Kasas, 86). Bu:r:ada da Allah Te
ala : ccAllah'm senin iizer-indeki lutfu c;ok biiyiiktiir.» buyurmu§tUr. 
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114 - Onlann fiSilda~malarmin bir <;ogunda hay1r 
yokt\:tr. Ancak sadaka vermeyi yahut ma'nifu emretmeyi 
ve insanlann aras1n1 diizeltmeyi emreden b~ka. Kim Al
lah'm nzas1n1 arayarak boyle yaparsa, Biz ona <;ok biiyiik 
bir ecir verecegiz. 

115 - Kim, kendisine dogru yol apa<;lk belli olduktan 
sonra, peygambere kar~1 gelir, mii'minlerin yolundan b~
kasina uyup giderse; onu dondiigii yolda b1rakmz. Kendi
sini cehenneme koyanz. Ne kotii donii~ yeridir oras1. 

Hiday'etten Donenler 

Allah Teala, insanlann fisilda§malanrun (konu§malarmm) bir ~o
gunda haYJ.r olmad1gm1; ancak sadaka vermeyi, yahut iyilik etmeyi ve 
insanlarm arasm1 duzeltmeyi emreden fiSilda§malarrmn bundan hart~ 
oldugunu haber vermekted'ir. Nitekim ibn Merduyeh'in rivayet ettigi 
bir hadis §oyledir: Bize Muhammed ibn Abdullah ibn ibrahim'in ... 
Ummii Habibe'den rtvayetine gore; o, §oyle demi§tir : Allah Rasulii :. 
Ademoglunun butiin sozleri; iyilikle emretme, ya da kotiilukten men'et
me dl§mda Iehine degil, aleyhinedir, buyurdula.r. Ravilerden Muham
med ibn Yezid der k'i: Bu hadis ne kadar §iddetlidir. Bunun iizertne 
Siifyan §Oyle dedi: Bu hadisin §iddeti nedir ki? Onu bir kadm ba§ka bir 
kadmdan rtvayet etmi§tir. Bu, peygambeTiniz (s.a.) i gfulderen Allah'm 
kita:bmdadlr. Allah Teala'mn kitabmda: «Onlann fiSilda§malanmn bir 
~ogunda hay1r yoktur. Ancak sadaka vermeyi yahut ma'rufu ve in
sanlann arasrm diizeltmeyi emreden ba§ka.» buyurdugunu i§itme
din mi? i§te bu, onun ayniSldlr. Yine Allah Teala'nm: <<0 giin ruh 
ve melekler saf halinde duracaklar. Rahman'm izin verdigmden ba§
kalan konu§amazlar. 0 da dogruyu s5yler.» (Nebe', 38) buyurdugunu 
i§itmedin mi? Ya da Allah Teala'nm kita:bmda: <<Asr'a andolsun ki; 
hi~ §iiphesiz insan hiisrandadlr.>> (Asr, 1) buyurdugunu i§itmedin mi? 
i§te bu, onun ayn1S1d1r. 

Bu hadisi Tirmizi ve ibn Mace, Muhammed tbn Yezid ibn Huneys 
kanal1yla Said ibn Hassan'dan rtvayet etmi§lerdir. Ancak burada Siif
yan es-Sevri'nin sozleri sonuna kadar zikredilmektedir. Sonra Tirmizi 
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bu hadisin garib oldugunu ve sadece ibn Huneys kanahyla rivayetinin 
bilindigini soyler. 

imam Ahmed der ki : Bize Ya'kub'un ... timmu Killsum Bint uk., 
be'den rivayetine gore; o, Allah Rasulti (s.a.) nun §oyle buyurdugunu 
i§itmi§: insanlarm aras1m duzelten ki§i yalanc1 deglldir. Onun hayn 
artar. -Ya da o hay1r soylem1§ olur- Ummu Killsllm der ki: insanlann 
soylediklerinden §U u~unun dl.§mda bOyle bir §eye ruhsat verdigini i§it
medim: Harpte, insanlann aras1ni duzeltmede, ki§inin kans1 ve ka~run 
kocas1yla olan konu§masinda. Ravi der ki: Ummu Killsllm Bint Ukbe 
Allah Rasulti (s.a.) ne bi·at eden muhacir kadmlardand1. 

ibn Mace dl§mda muhaddislerden ·bir cemaat, bu hadtsin benzerini 
muhtelif kanallardan olmak iizere Zuhri'den rivayet etmi§lerdir. 

imam Ahmed der ·ki : Bize Ebu Muaviyt;'nin ... Ebu Derda'dan ri .. 
vayetine gore; Allah RasUlu: Size oru~. narriaz ve sadakadan derece 
yonunden daha tistun bir amel haber vereyim mi? buyurdular. Evet, 
denilmesi uzerine : iki ki§i arasm1 diizeltmektir. iki ki§inin arasml 
bozmak ise dini kokunden soktip atmaktlr, buyurdular. 

Hadisi Ebu Davud ve Tirmizi de Ebu Muaviye'den rivayet etmi§ler 
ve Tirmizi hadisin hasen, sahih oldugunu saylemi§tir. 

Hafiz Ebu Bekr el-Bezzar der ki: Bize Muhammed ibn Abdiirra.
him'in ... Enes'den rivayetine gore; Hz. Peygamber (s.a.) Ebu Eyy(Ib'a: 
Sana bir ticaret g6stereyim mi? buyurdular. Onun evet, demesi uze-
rine de; §Oyle buyurdular : Aralan bozuldugunda insanlann arasm1 du
zeltmeye kO§ar, birbirlerinden uzakla§tlklannda onlann arasm1 yakm
la§tmrsm. Bezzar der ki: (HadiS:in senedinde bulunan) Abdurrahman 
ibn Abdullah el-Omeri (hadiste leyyin) olup pe§inden gidilmeyen ha
disleri rivayet etmi§tir. 

Bunun i~indir ki Allah Teala: «Kim (ihlash, temiz kalbli olarak) 
AHah'm nzas1m arayarak (sevab1ru Allah Teala'nm katmdan bekleye
rek) boyle yaparsa biz ona ~ok (bol, gen:i§ ve) buyiik bir ecir verecegizn 
buyurmu§tur. 

Allah Teala : <<Kim, kendisine dogru yol apa~1k belli olduktan sonra 
peygambere kar§l gelir ... » buyuruyor. Kim Allah Raslllu (s.a.) nun ge
tirmi§ oldugu §eriat yolundan ba§kas1na gh'erse o bir tarafta, §erlat bir 
tarafta olur. Zira bu, kendisine ha:k ve ger~ek a{!lk~ belli olmu§ ve or:
taya ~1km1§ olduktan sonra kendisindeki ·bir kas1ddan meydana gelmi§
tir. Allah Teala: «Mti'minlerin yolundan ba§kasma uyup giderse ... » bu
yuruyor ki bu, birinci s1fatm aynlmaz bir par~as1drr. Fakat bazan ka- . 
nun koyucunun a~lk emrine muhalefet olabilecegi g:ibi, ba.zan da iim
met-i Muhammed'in ittifakim kesin olarak bildigi konu1arda, onlarm 
icma' ettikleri, birle§tikleri bir konuda da olabilir. Zira onlar (Muham
med Ummeti) bir konuda birle§tiklerinde hatadan korunmU§lardir. Bu, 
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onlara verilen bir ~ereften ve peygamberlerine ba:h§edilen ta'zimdendir. 
Bu konuda bir c;ok sahih hadisler varid olmu§tUr. Ve biz bunlann bir 
klsrmru «Ehadis'el-Usubi kitabmda kaydeUik. Alirnlerden, bunun ma
naca tevatiir derecesinde oldugunu ileri siirenler vard1r. imam ~afii 
-Allah ona rahmet etsin- de uzun uzun dii§iindiikten sonra; bu aye
tin, icma'a muhalefetin haram oldugu konusunda delil olduguna karar 
vermi§tir. Bu, istinbatlann en giizel ve kuvvetlilerindendir. Bununla 
birl'ikte baz1Ian bu delaleti uzak, mii§kil gormii§lerdir. Bunun ic;indir 
ki Allah Teala : «Onu dondiigii yolda b1rakmz. Kendisini cehenneme 
koyanz. Ne kotii donii§ yeridir orasl.ll soziiyle bunlan tehdid ediyor. 
Ki§i bu yola gir<'iiginde bundan dolaYl onun giinahlanru arttlrmak iize
re, girdigi yolu onun kalbinde giizelle§tirip, siislemek ,suretiyle cezalan
dlnnz. Baf?ka ayet~i kerlme'lerde de Allah Tea.Ia §Oyle buymur : ((Bu 
sozii yalanlayanlar1, Bana b1rak! Biz onlan kendilerinin bilmeyecekleTi 
bir yonden derece derece azaba yakla§tiracaglZ.» (Kalem, 44). ccFakat 
onlar yoldan sapmca Allah da onlarm k:alblerini saptlrrm§tlr.» (Saff, 5), 
«Oniarl azg1nhklan ic;inde kor ve §'a§km b1rakm.z.n (En' am, 110). 

Burada Allah Teala bOyle ki§ilerin ahirette varacaklan y.erin ce
hennem (ate§) olacag1ru haber veriyor. Zira kim ki, hidayetten uzak
la§lp c;1karsa k1yamet giinii onun cehennemden bac§ka yolu olamaz. 
Nitekim ba~ka ayetlerde de §6yle buyurulur : ccZulmetrni§ olanlan ve 
onlann e§lerini toplaYlruz.» (Saffat, 22), «Suc;lular ate§i goriirler de 
ona dii§eceklerini anlarlar ama ondan kac;acak yer bulamazlar.» (Kehf, 
53). 
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116 - Elbette Allah kendisine ~irk ko~ulmas1n1 ba-
gi~lamaz. Bundan b~kasm1 diledigi kimseye bag1~lar. 
Kim, Allah'a f]irk ko~arsa; c;ok uzak bir dalalete dii~mii~ 
olur. 

117 - Onu brralup da yaln1z di~i putlara tap1yorlar. 
Ashnda onlar inatc;1 ~eytandan ba~kasma tapm1yorlar. 

118 - Allah ona la'net etsin. 0 dedi ki: Celal'in hakk1 
ic;in, kullanndan muayyen bir pay alacag1m. · 

119 - Onlan mutlaka saptrracagrm, olmayacak ku
runtulara bogacagrm. Onlara emredecegim; davarlarm ku
laklanni yaracaklar, emredecegim; Allah'1n yarat1~1ru de
gi~tirecekler. Allah'1 brraklp ~eytan1 dost edinen kimse, 
~uphesiz ac;lktan ac;1ga kayba ugrami~trr. 

120 - Seytan onlara vaad ediyor, kuruntulara du~ii
riiyor. Seytan1n kendilerine vaad ettikleri, · aldatmaktan 
b~ka bir ~ey degildir. 

121 - Onlann varacag1 yer cehennemdir. Oradan ka ... 
gacak yer de bulamayacaklardrr. 

122 - iman edip, salih ameller i~leyenlere gelirice; 
Biz, onlan altlanndan rrmaklar akan cennetlere koyaca
giz. i~te Allah'1n dosdogru bir vaadi. Allah' dan daha dogru 
sozlu kim olabilir? 

~irkin ~e§itleri 

Bu ayet-i kerime hakkmda: «Allah kendisine orta;k kO§rnayt bagi§
lamaz. Bundan ba§kasmi diledigine bagi§lar.» (Nisa, 48) ayetfude k~ 
nu§nlU§ ve bununla. Ugili hadisleri de bu surenin ba§mda verrni§tik. 

Tirrnizi; Said l 'bn ilaka kanallyla .. . Hz. Ali -Allah ondan raz1 
olsun-~ nin §oyle dedigini rivayet eder : Kur'an'da bana «Elbette Allah 
kendisine §irk kO§Ulrnasrm bagl§lamaz ... » ayetinden daha sevirnli ba§
·ka bir ayet yoktur. Tirrnizi bu hadisin hasen, garib oldugunu s6yle
mi§tir. 

Allah Teala: c<Kim Allah'·a §irk kO§arsa; ~ok uza:k bir dalalete dii§-
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mi.i§ olur., buyuruyor ·ki; bOyle bir kimse, hak yoldan ba§ka bir yola 
ginni§, hidayeti kaybetmi§, dogrudan uzakla§IDl§, diinyada ve ahirette 
kendisini helak ederek nefsini zamra sokmu§, d'iinya ve ahire·t saadetinl 
·ka~lrml§tlr. 

c~Onu b1raklp da yalmz di§i putlara W.p1yorlar.>> a yet-i kerlme'si ' 
hakkmda ibn Ebu Hatim §oyle derni§tir: Bize babamm ... Ebu'l-AJ:iye'
den rivayetine gore; 'O'beyy ibn Ka'b bu ayet hakkmda: Hex put ile bir
likte di§i bir cinni vard1r, de.mi§tir. 

Yine ibn Ebu Hatim der ki: Bize babamm ... A~e'den rivayetlne 
gore; o: «Onu b1rak1p da yalmz di§i putlaxa tap1yorlar., ayetindeki 
( Gi;\ ) kelimesinin; putlar, demek oldugunu saylemi§tir. Bu gorii
§iin benzeri Ebu Seleme ibn Abdurrahman, Urve ibn Ziibeyr, Miicahid, 
Ebu Malik, Siiddi ve Mukatil ibn Hayyan'dan da 11tvayet edilmi§tir. 

· Dahhak'dan rivayetle «Onu b1rak1p da yalruz c:li§i putlara taplyor
lar.» ayeti hakkmda Ciiveybir '§oyle demi§tir : Mii§riklex: Melekler, Al
lah'm k1zland1r. Biz onlara bizi Allah'a yakla§tlrmalan i~in ibadet edi
yoruz, derken ve onlan Rablan edinerek kiz §eklinde tasvir ediyorlard1. 
Onlar1 siislerlerdi. Sonra da melekleri kasded.erek : Bunlar, ibadet et
tigimiz Allah'm k1zlanna benziyorlar, derlexdt. 

Bu a~Iklama §U ayet-i kerime'lexe benzemektedir : «Ne dersiniz, 
Lat ve Uzza'ya?» (Necm, 19), «Onlar Ra:hman'm kullan olan melekleri 
de di§i saydilar.» (Zuhruf, 19), «Onunla C'inler aras1nda bir neseb bagt 
·kurdular ... » (Satfat, 158- 159). !on Abbas'tan rivayetle Ali ibn Ebu 
Talha ve Dahhak bu ayetteki ( 61;1 ) kelimesinden oliilerin kasde-

, dildigini soyl~m~lerdir. 
Miibarek ibn Fudale de Hasan'm «Onu b1rak1p da yalmz di§i put-

· tara tap1yorlar.» ayeti hakkmda §oyle dedigini nak:Jeder: ( u\;\ ) ; 

i~inde rfth bulunmayan alii her §eyd:ir. Bu kuru bir ag~, kuru bir ta§ 
da olabilir. Bu gorii§ii ibn .Ebu Hatim ve ibn Cerir de rivayet etmi§ler
dir. Ancak garib bir ~Iklamadir. 

Allah Teala : «Aslmda onlar; inat~I §e.ytandan ba§kasma tapmiyor
lar.» buyuruyor ki; bunu onlara emredip onlara siisleylp gii'zel gosteren 
§eytan'dir. Onlar ger~ekte ancak iblis'e ibadet etmi'§ oluyorlar: Nitekim 
ba§ka bir ayet-i kerlme'de de: «Ey Ademogullari, Ben size, f)eytana 
tapmaym ... , diye ahdetmedim mi?» (Yasin, 60) buyurulmu§tur. Alla:h 
Teala klyamet giiniinde meleklerin, diinyada iken kendilerine ibadet 
ettiklerini iddia eden mii§rikler hak:kmda ~oyle diyeceklerini haber 
vermektedir: wHayir, onlar cinlexe tap1yorlardl .. Qoklan da onlara inan
maktaydilar.» (Sebe', 41). 

Allah Teala: «Allah ona la'net etti.n buyuruyor ki; Allah onu kov
mu~, rahmetinden uzakla§tirmi§ ve kom§ulugundan ~Ikarmi§tlr. 
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Allah Tea!A : «0 da dedi ki : CelAl'in hakkl i~. kullanndan muay
yen bir pay alacaglm.» buyuruyor. :Bu Ayet hakkmda MukAtil !bn Hay
yAn §Oyle der : Her bin ki§iden 999 u ate§e, biri de cennete gidecektir. 

Allah TeAlA §eytArun sozleri.ni hikAye ile §Oyle buyuruyor : «Onlar1 
mutlakA (haktan) sapt1raca~m. Olmaya.cak kuruntulara bogoacagorm. 
(Tevbeyi terketmeyi onlara. iJileyecegim, onlara funitler hazirlayacagim. 
Geri b1rakma. ve geciktirmeyi onlara emredeceg-im, onlan kendilerinden 
gAfil b1rakacag1m.) Onlara emredecegoim; da.varlann kulaklanm yara
c8iklar.» Burarun tefsirinde KatAde, Siiddi ve b&§kalan §oyle derler: 
Burada da varlann kulaklanrun yanlarak bahira ve sAibe' ( 1) ye alAmet 
ve ·i§Aret k1hnmas1 kasdedllmektedir. 

«Emredecegoim; Allah'm yaratl§lm degiJitirecekler.» kl.sm1 hakkmda 
ibn Abbas §Oyle demi§tir : Bununla hayvanlann losirla§tmlmasl kas
dedilmekted:ir. Aym ~1klama ibn 6mer, Enes, Said ibn Miiseyyeb, tk
rime, Ebu !yAz, Ebu SAlih, KatAde ve Sevri'den de rivAyet edilmi§ olup 
bunun yasakland1gma dAir bir hAdis de vArid olmu§tur. 

Hasan ibn Ebu'l-Hasan el~Basri de bununla dovme yapmamn kas
ded:ildigini soylemi§tir. Miisllm'deki bir hadise gore; yiizde dovme yap
rna (ve yaptlrma) yasakla.nml§tlr. Bu hadisin bir rivAyetinde ise bunu 
yapana Allah'1n la'net ettigi belirtilmiJitir. ibn Mes'ud'dan rivAyet edi
len sahih bir hadiste o, §Oyle de~tir : Allah TealA dovme yapan ve 
yapt1ranlara, (yiizden) klllan yolan ve yolduranlara, giizellik i~in ~1hp, 
s~1lanlara, !Allah'm yaratl§Im deg~tirenl_ere la'net etmi§tir. ibn Mes'ud 
sonra §oyle devAm eder: Dikkat ediniz; ben, Allah Rasulii (s.a.) niin 
la'net ettiklerini la'netliyorum. Bu, Allah Tea.lA'run kitAbmdad1r. Ve 
bununla: «Peygamber size ne verirse aim. Neden de sizi nehyederse 
ondan sakmm.» (H&§r, 7) Ayetini kasdetmi§tir. 

Kendisinden gele~ rivAyetlerin ·bi~inde ibn AbbAs, MiicAhid, !krime, 
ibrAhim en-Nehai, Hasan, KatAde, Hakem, Siiddi, DahhAk ve AtA el-Ho
rasAni «Emredecegim; Allah'm yaratl§lnl degi§tirecekler.» Ayetinden 
Allah Teala'nm dininin kasdedildig,Ini ooylemi§lerdir. Buna gore bu 
Ayet: «6yle ise sen yiiziinii hanif (muvaihhid) oiarak dine, Allah'm flt
ratma cevir ki, Allah insanla.n bunun iizerlne yaratrm§tlr. Allah'm ya
ratl§mda degi§me yaktur.» (Rum, 30- 31) Ayeti gibidir ki; bu durumda 
<cAllah'm yaratl§mda degi§tirme yoktur.» klsm1 ·emir olarak a.J.macak
tlr. Buna gore mAnA: «Allah'm yarati§Inl degi§tirmeyiniz ve insanlar1 
yaratlh§lan iizere birakrmz» §ekl:inde olacaktlr. Nite:kim BuhAri ve Miis
lim'de Ebu Hiireyre'den rivAyet edilen bir hadts-i §erif'te Allah Ra~ 
sulii (s.a.) §Oyle buyunnu§lardir: 

(1) Bahira ve Saibe kelimeleri hakkmdaki a~1klama Maide Stiresi 103. ayette gelecektir. 



1932 iBN KESiR. (Ciiz: 5; Stlre: 4 

J. ,_, .. ~ - -:.--:-;r,·;~i?·ri·l ·1 ' ;:··1 ·~·· - '' 1 · -~:--,::''1 J'-•I•~r1 _i·-· ,. 
J> •UV: ~~~..-f. E '<' ~ -. -J ~ ,r"-:.J ~ .:> -'>':;, Y. 15! ~ ~ ~-"- l' .:>Y y c.)"l< 

~' ~ "' ... , , 

' ' ;~~ 0~ \'r{j -'~ 

Her dogan f1trat iizere dogar; ana-babas1 onu ya Yahudlle§tirir, 
ya Hiristiyanla§tmr, ya Mecusile§tirir. Nitekim ha.yvan da. dogdugunda 
aYlp&Z ve noksans1z olarak dogar. Onda bir sakatllk ve noksanllk his
sederler mi? Miislim,de iyaz'dan rivayet edUen bir hadis-i §erif'te Allah 
Raslllii (s.a.) §6yle buyurmu§larchr: Allah Teala buyurdu ki: Ben kul
lannn hanifler olarak yaratt1m. §eytanlar onlara gel<M de dinlerinden 
~tevirdi, Benim onlara helal klldlg1nn onlara haram klld1lar. 

Allah Teala : <<Allah'I brrak1p §eytam dost edinen kimse §iiphesiz 
a~Iktan a~Iga kayba ugrnrm§tlr.>> buyuruyor ki; 0 ~i diinya ve ahireti 
kaybetmi§tir. Bu, kapat1lmas1 ve telaH edilmesi miimkiin olmayan bir 
kaYiptir. 

«§eytan onlara vaad ediyor, kuruntulara dii§iiriiyor. §eytamn ken
dilerine vaad ettikleri, aldatmaktan ba§ka bir §ey degildir.» ayeti va
klayi haber vermektedir. Zira §eytan, dostlarma diinyada ve ahirette 
kazanacaklanm vaad edip, onlan bu husU.sta kuruntulara dii§iiriir. 0, 
bu konuda yalan sayler ve iftira eder. Bunun i~indir ki, Allah Tea.Ia: 
«§eytamn kendilerine vaad ettikleri aldatmaktan ba§ka bir §ey degil
dir.» buyurmU§tur. Nitekim k1yamet giinii §eytarun soyleyeceklerini 
Allah Teala ba§ka bir ayet~i kerime'de §oyle haber vermektedir : «i§ 
olup bitince §eytan: Ger~ekten Allah size s6ziin dogrusunu soylemi§tir. 
Ben de size s6z verdim, ama sonra caydlffi, sizi zorlayacak hi~bir giiciim 
de yoktur ... dedi.» (ibrahim, 22) 

Allah Teala devamla §6yle buyuruyor: «Onlann (§eytanm kendile
rine vaadini ve onun dii§iirdiigii kuruntul·~n, giizel bulanlarm hesaba 
~ekileceg·i giinde) varacag1 yer cehennemdir. Oradan ka~acak (ka~IP 

kurtulacak ve SI~nacak) yer de bulamayacaklardlr.» 
Sonra Allah Teala mes'ud ve miittaki ki§ilerin durumunu, onla

rm sonu~ta kavu§acaklarl eksiksiz §erefl zikrederek §oyle buyuruyor: 
«iman edip sa.lih ameller i§leyenlere (kendilerine emredilen hayirlan 
kalbleri dogrulay1p uzuvlan i§leyenlere, kendilerine yasaklanan kotiiliik-

. leri terkedenlere) gelince; Biz, onlan altlanndan 1rmaklar akan cen
netlere koyacag1z. (Orada dU.edikleri yer ve §ekilde tasarrufta buluna
caklar.) Orada ebedi kaliCidirlar. (Bu nimet sona ermeyecektir.) i§te 

· Allah'm dosdogru bir vaadi. (Bu, Allah'm bir va·adidir. Allah'm' vaadi 
ise, ger~ekten ve mutlaka vuku' bulacaktir.) Allah'tan daha dogru 
sozlii kim olahiHr?» (Soz ve haberi itibariyle O'ndan daha dogru hi~t 
kimse yoktur. O'ndan ba§ka ilah, O'nun dl§mda Ra:b yoktur.) 

f\llah Rasulii (s.a.) hutbesinde §6yle buyururlardl: Sozlerin en 

( 
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dogrusu Allah kelannd1r. Yollann en hayrrlls1, Muhammed (s.a.) in yo
ludur. l§lerin en kotiisu sonradan ortaya ~1kanlarud1r. Her sonradan 
ortaya ~1kanlan da bid'attlr. Ve her bid'a't sap1khk olup her saplkhk 
da ate§le sonu~lamr . 

iZAHI ---- -

Sebil-i mii'minin, (mu'minlerin yolu) i'til~ad ve amelde mu'minlerin 
tuttugu yola tevhid ve Allah'a Rasulullah'a ve iilu'l'-emr'e itaat yolu
dur. Bunun gaynsma tabi' olmak da tevhid yolundan ~1kmaktlr. Bunun 
mu'minlerin yolu olamayaca~ ma'lumdur. Binaenaleyh §Ik'ak, mu'min
ler yolunun gaynsma gitmek demek olaca~ a§ikar oldugu halde, bunun 
((mu'niinlerin yolundan ba§kasma uyarsa» diye aynca tasrihi elbette 
§ayan-1 dikkattir. Demek ki, Rasulullah'a ittiba gibi mii'minlerin yolu
na ittiba dahi a~1k~a istenmektedir. RasUlullah'dan. kat'i nass ile varid 
olan huslislarda Rasulullah'a §Ikak ile mu'minler yoluna gitmemek 
aym §leY ise de, nass varid olmayan hususlarda bu gereklilik zahir de
gildir. Mii'minler <<§ayet Rasule ve kendilerinden olan. iilii'l-emr'e havale 
etmi§ olsaydllar>~ nassma tevfikan ittifak ve icma' ile bir yol tuttuklan 
zaman.; ba'ZI kimseler, mu'minlerin tuttugu bu yola muhalefet ettikle'fi · 
halde Rasulullah'a dogrudan dogru §lka:k ve muhalefet mevkiinde bu
lunmaml§ olduklanm iddia edebilirler. I§te ((Kim, kendisine hidayet 
apa~1k belli olduktan sonra peygamberle tarti§acak olursa» kavlinden 
sonra ((tnii'minlerden ba§kasmm yoluna uyarsa))' kaydmm tasrihi bu 
ikisinin bizzat gerekli bulundugunu yani Rasulullah'a §Ikak; mii'minler 
yoluna gitmemek demek oldugu gibi, mii'minler yoluna gitmemek de, 
RasUlullah'a §Ikak demek oldugunu sarahaten anlatm1§ ve bmaenaleyh 
icma-i ummet ile dahi dogru yolun tebeyyiin edecegini ve ona da itti
banm vacib oldugunu gostermi§tir. Bunun i~in ehl-i siinnet ve cemaat 
'bilginleri, bu flkraYl icma-1 ummet'e . ittibamn vucubunu ifade i~in 

sevkolunmu§ bir nass olarak anlaml§lar ve delalet §eklini muhtelif su
retlerle izah eylemi§lerdir. «ittiba» kelimesi de as1l mes'elenin tabliyyet 
esasl uzerinde deveran ettigini gi)sterlr. 

( .Jil.-\ ) , bir §eyi yakmak i~in ate§e atmak ve ate§e atlp dur-
durmaktir. l§te dogru yo! tebeyyiin ettikten sonra Rasul'e §Ikak eden 
ve mii'minler yolunun gaynsma ittiba eden murtedin aktbeti budur. 
Bunu muvakkat sanmamall ve yalmz Tu'me gibi miirtedlere mahslls 
da zannetmemelidir. Qiinkii ((Dogrusu Allah, kendisine §irk ko§ulma
smi bagi§lamaz, bundan b~kasrm diledigine bagl§lar.» buyuruluyor. 

Yukanda ve yine bu surede bu ayetin ehl-i kitab olan h1ristiyanlar 
hakkmda ge~mi§ ve izah olunmU§ idi. Burada da Tu'me gibi murtedler-
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le beraber Ehl-i kitab'm gayn olan ehl-i kiifr ve §irk nokta-i nazann
dan sevk olunmu§tur. Bunun ictin orada «Mesih Allah'm ogludur, Uzeyr 
Allah'm ogludur)) gibi ogul isnad ve Utirasma i§aretle «Kim de Allah'a 
§irk ·kO§arsa; dogrusu .biiyiik bir giinah uydurmU§tur.» buyurdugu hal
de; burada «Her kim Allah'a §irk ederse art1k uzak bir saplkllkla sa
pltml.§ olur.» yani oyle sap1tlr oyle sap1t1r ki, hak yoldan pek uzaklara 
d~r. ilahi magfiret ve rahmetten uzakla§tlk~a uzakla§rr. Bmaenaleyh 
§irk hem Hakk'a bir iftira ve biiyiik bir giinah, hem de bir uzak bir 
sap1kllktlr. Ve her iki surette biiyiik bir zulmdiir. Maamafih baz1 mii§
riklerde; iftira haysiyyeti bariz, bazlla.nnda da saplkllk haysiyyeti ba
rizdir. Bunun ictin her birinde bagl§lamama makamma ·gore ta'lil olun
mU§tur. Ehl-i kitab'm §irki dalaletten zi.yade bir iftira. eseri, digerleri
nin §irki iftiradan ziyade bir dala.Iet eseridir. ~u ha:lde biri ruhlaksizllga, 
biri de ceha.lete raci' demektiT. Ve bunlarm her ikisi de tevbesiz kabil-i 
magfiret degildir. Fakat cehaletten kaynaklanan §irk erbabmm; ilm 
ve akl ile §irkten vazg~meleri dii§iiniilebllir oldugu halde, s1rf ahlak
Sizli.ktan kaynaklanan §irk erba.b1 ilimde terakki ettikcte isyan ve ctll
gmhgim artmr, iftirasma devam etmek i~in daha ziyade vas1ta bulmU§ 
olur. Bundan dolayidir ki, Ehl-i kitab hakkmda «kendilerine Kitab ve
rilmi§ olanlar, ancak ~bilgiden sonra ihtilafa dii§mii§lerdir.» buyurul
mU§tur. Ger~i ilmin, ahlakm geli.~tirilmesi husU.Sunda biiyiik ehemmi
yeti vard1r. Lakin ahlak i§i; ilimden zi.yade, bir ira.de ve ihtisas i§i oldu
gundan iman i¢n sade ma'rifet ka.fi olmad1~ gibi, ahlaki te'minat 
i~in de sade ilim kafi degildir. Eger kafi olsa idi, hi~ bir kimse hakkl 
bilirken yalan soyleyemez, hilafma hareket edemezdi. Bir gaflet, bir 
§ehvet, bir gazab, bir hased, blr itiya.d, bir iimid, bir yeis, bir gurur, ba
zan bir kimseye pek iyi 'bildigi 'bir hakikatin ve hatta biitiin bildikleri
nin hila.fm1 yaptlrmaya kafi gelir. insan, bir hakkl anlar da kabul etmez 
olur mu? diyenler; herhangi bir yalancmm dogrusunu bilip dururken 
yalanc11lk ettigini ve herhangi bir dolanchncmm bilerek dolaild1rd1~m 
dii§iinemeyenlerdir. Bunlara, oyleyse kesenizi oniiniize gelen adama tes
lim eder misiniz? denilse; hay1r, diyeceklerinde §iibhe yo'Ktur. Keza bii
tiin fenallgm ba§I, ceha.Iette ve bilgisizliktedir, diyenler zeki veya tahsil 
gormii§ e§kiyamn §irretinden dah.a: ctok korktuklarrm hesab etmeyen
lerdir. iblis 'l>unun en biiyiik misalidir. ~eytanet de 'bu mananm menba' 
ve masdandlr. Cahillerin §irki de, esasmda bOyle §eytanetkar hainlerin 
hakkl tahrif ile tezvir ve iftirala.rula aldamp kap11malanmn eseridir. 
Aldat1c1 vas1talarm en miiessiri §ehvettir. ~hevi isteklerin en ~ok he
yecana siirukleyicisi ise kadmdlr. 

i§te Nisa. suresinde, §irk ehlinin iki nev'i, miitemasil iki ayette iftira 
ve 1dla.I haysiyetler ile ta'lil olunarak bagl§lai:unazhkta birle§tirildikten 
sonra, bunlann uzak sap1khklan Nis8. sl1resinin mevztlu ile miitenastb 
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olmak iizere §U suretle izah olunuyor: Allah'a §irk kO§anlar; Allah'I bl
rakarak ancak inasa (kanciklara) tapmirlar. Kanc1klara ~ag1nr, kan
Clklara teabbud ederler, onlann en ziyade taphklan, gonUI verib yalvar
tilklan veya namma davet ettikleri ma'budlan kanc1klar olur. Bunlann 
nazannda ilah mefhlimu, ma'bud tasavvuru her §eyden evvel bir ka
dm hayaUdir. Ve bunun igindir ki, putlannm ekserisi nas suretinde inas 
ismindedir. Bunlar nefislerinden ba§ka bir fail gormek istemediklerin
den ma'budlanm miiessir, hakim, faal olmak uzere degil, kendilerine 
boyun egen mevkiinde bulunacak, hevalanna ram olacak di§i unsur
larda munfail inahiyyetlerde ararlaJI' ve bu halet-i ruhiyyeden dolayidlr 
ki; bir i§te -kendilerine bir ba§kan segecek olsalar, bOyle yumu§aklan 
ve acizleri segerler. Mufessirler burda inas kelimesini, muennes-i gayr-i 
hakiki manasl ile asnam diye te'vil etrni§ler ve bununla inas suretinde 
sU.Slenir, muennes isimleriyle yad edilir bir taklm putlara peresti§ edil· 
digini gostermi§Ierdir. Arab mu§riklerinin Lat, Uzza, Menat gibi inas 
isimleriyle mU.Semma bir ~ok putlan vard1 ki; Lat, Lah'm muennesi; 
Uzza, Aziz'in muennesidir. Ve denilmi§tir ki; arabm her kabilesinin bir 
putu vard1 ve onlan falanca oguUanrun finsas1, falanca ogullanrun 
iinsas1 diye yad ederlerdi, yani ona finsa deTlerdi. Yunanlllar ve saire 
gibi putperest kavimlerin ekser putlan da di§i oldugu ma'Iumdur. Bi
naenaleyh bu mana, haddizatmda sahihdir.-Fakat bunu anlamak igin 
mas kelimesini hakiki manasmdan g1karmaya liizlim yoktur. Her hayal, 
bir hakikatm yansimasi oldugundan bu hal inasa tutulmanm bir neti'
cesi olarak mUiahaza edilmek ve inas-1 hakiki manasiyla mutalaa etmek 
hem aslldlr, hem de ayetin ruhuna; mazmlinuna daha muv8.flkt1r. Yani 
mii§rik ruhunun gayesi, ma'bud kadmdlr. Onun nazannda kullugun en 
biiyiik misali, kadmlara tapmmadJ.r. (Culte de femme) 0, biitiin zevkini, 
biitiin ilhamrm kadmdan almak ister, kadm zevki onun i~in lezzetlerin 
en biiyiigii olur. Onun ·biitiin hayallerinin. ~mda bir kadm hayali var
du. Ve bundan dolay1 her oturdugu yerde, her hiirmet edecegi mevki'de 
giizel bir kadm resmi arar. Putlarm ve hele putlarmm gogunlugunun 
kadJ.n ismi ile isimlendirilmi§ olmasl da kadma tapmanm ruha hakim 
olmasmdan kaynaklamr. Putlarm yeri buna bir remz, bir timsal olmak
tan ibarettir Bu suretle fevkalade veya muhayyel giizellerin suretleri 
yaygmla§tlnlarak, onlann hayalleri kar§J.Smda diger kad1nlar tahkir 
edilir. Ve en girkin bir k~adm; en giizel bir puttan daha k1ymetli olmak 
l'aZIID gelirken, ma'budunu kadm olarak telakki eden mii§riklerin elin
de, hakiki kadmlar oyle bir ibtizale dii§erle~r ki, hiirmet §6yle dursun en 
basit insani haklardan bile mahrUm edilirler. Davaya bakarsm1z, kadm 
her §eydir. Fi'iliyyata bakarsm1z, kadm oyuncaklann en sefili olmu§tur. 
Bu hal IDU§riklerin oyle bir dalaleti ve §eytanlann oyle 'bir desisesidir 
ki, her hangi bir '§eyi sevecek olsalar, ona mutlaka bir kadm tasavvuru 

I 
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kan§ttrtrlar. Giine§e taparlar, di§i tasavvur ederler. Ytldtza taparlar, di§i 
tasavvur ederler. Melaikeye taparlar, inas tasavvur ederler ve bu suretle 
biitiin iba:det zevkini §ehevatlaxda toplayip haklan, hakikatler:i haya.I
lere feda ederek kadm hayalleri kar§lSmda hakiki kadmlar1 payima1 
ederler. 

Burada §Unu da ihtar etmek laz1m gelir ki; t81pmmanm, bir ma
nabbet ve iimid bir de korku ve ha§yet vechesi vardtr. Dua evvel emirde 
maha:bbet ve iimid ifade eden tapmma.dlr. Halbuki mii§riklerin korku 
ve deh§et, veren ma'budlan da yok degildir. Ve •bOyle korku ve deh§et 
ma'budlan da ekseriyyetle er:keklerden intihab . olunmu§tur. Nitek!Jn 
Arablann, Hiibel ve Zii'l-Hilleyse gibi erkek isimli putlar1 da vard1. Bun-

. lard:an kagtllr ve §erlerinden kurtulma,k i~in taabbiid edilirdi. Bu hakiki 
bir taabbiid degil, bir nevi' miidahenedir. Bunlar bir veli olmaktan zi
yade bir yardtmct gibi tutulur ve birinin §errinden digerinin kuvvetine 

· stgmtllrdl. Mii§riklerin kar§lSmda birer kadm kesilirler ve bir kahra: 
mana •arz-1 endam veya dehalet eden kanc1k bir kadm halinde do§enir 
yalvanr, yaltaklamrlar. Binaenaleyh ( ~~~~~ ) kasn, nas1l sahih 
olur denilmemelidir. Evvela boyle bir sual varid olmamak igri.n mutlak 
olarak ( 0Y...A:! wl ) buyurulmanu§ ( 0-'~ wl ) buyurulmu§ ve 
bununla mti§riklerin uzak saplkllklan ·asll mahabbet ve timid yolun-. . 
dan ba§lann§ oldugu anla§llrm§ttr. ikinci olarak ( ~~\ ~I ) istisna-i 
miiferrag1 duanm mef'ulii oldugu gibi, fatlinden hal olmas1 da caiz ola
ca.gmdan, mii§riklerin Allah'1 b1rakmakla onun altmdaki kuvvetler kar
§lSmda inas haline dii§tiiklerine dahl i§aret olunmu§ olur. 

Evet, mii§rikler Allah'1 buakrrlar da ancak inase dua ve taabbiid 
ederler. Veya Allah'm altmdakilere kadm gibi yalvartrlar. ( wy..A:! wiJ 

\~_r tl.la;. ~I ;.jJ~ 0-" ) ve bOyle yapmakla ,Allah'1 btraklp kovulmu§ bir 
§eytana dua ve taabbiid etmi§ olmaktan ba§ka bir §eY de yapml§ ol
mazlar. Bunu onlara yaptlran ve te§vik eden §eytaruilr. Onlarm inase 
tapmalan; ya §eytana tapmarun aym veya mukaddimesi veya netice
sidir. Sevgilerinin en ilerisini, Allah'a hasretmeyip de kadmlara hasret
mi§ olanlar; §eytana aldanmaktan, §eytana kul olmaktan kurtulamaz
lar. Nri.tekim «kadmlar §eytamn aglandlr» derlilmi§tir. ~eytanlar, ba§ka 
yolla aldatamad1klanru en ziyade k81dlnla aldat1rlar. Bu suretle mii§rik
lerin putlan peresti§leri de §eytamn emridir. Keza biitiin havl-ii kuv
vetin men'ba1 olan Allah'1 b1rak1p da onun altmdakilere k81dm gibi ya:l
varanlar; kendilerini bir §eytana teslim etmi§ olmaktan ba§ka bir §ey 
yapml§ olmazlar. ( ..A:!...,.JI ) , hayr ile alakas1 yok demektir. Tiirkge 
bunun tahrifi olarak umeret» ta'bir olunur. Bu m81ddenin asli terkibi 
kaypakhk manas1 ile alakadardlr. Nitekim ( . ~ _rl ) yalab1k ( ~..)"'"" 
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,r..)~ ,:r ~.,.,... ) yal~m s1r~a seray, ( .b ..r ) , ot bitmez kumsal 
yer veya kas1gJ.nda k1l bitmez kadm, ( .b ..r ; ~ ) yapragJ. dokill-
mii§ c;1plak aga~ demektir. . 

Oyle bir §eytan ki, Allah onu la'netlemi§, hayr ile alakasm1 kesip 
kendinden uzakla§tlrrni§tlr. 0 da Allah'a kasem ile derni§tir ki : Elbette 
ben senin kullanndan farzedilmi.§, mukadder bir nasib alacag1m ve el-

- I 
bette onlan haktan §a§mp sapt1racag1m ve elbette onlan kuruntulara 
dii§iirecegim. Yani dipsiz emeller, bo§ iimidler, yalan sevdalar, bat1l mef
kfueler, idealler ile imrendirec~egim ve elbet emredecegim de hayvan
larm kulaklanm dograyacaklar, bu vec;h ile Allah'm helal klld1gmi ha
ram k1lacaklar. Arablar, bir di.§.i deve be§ defa dogurur ve be§incisi erkek 
olursa; kulagm1 dilerler ve ondan yararlanmayacagm1 kabul ederlerdi. 
Baz1 mufessirler de demi§lerdir ki; putlara ibadet 1c;in kurbanhk ni§anesi 
olmak iizere hayvanlann kulaklanm keser ve bu, bir kufr iken ibadet 
zannederlerdi. Ve elbet emredecegim de Allah'm hllkatini tagyir ede
cekler. H1lkatin suretini veya s1fatrm degi§tirerek vechini tahvil ede.;. 
cekler. F1trat1 kemaJine gotiirecek yerde, bozacaklar c;1gJ.rmdan c;Ikara
caklar. Tefsirlercte varid. olan misrulere nazaran; kad1m erkek, erkegi ka
dm yapmaya c;all§acaklar, kadm yerine erkek, erkek yerine kadm kul
lanacaklar, biytklanm sakallanm yolacaklar, suratlanm boyayacaklar, 
klltklarmi degi§tirecekler, kulak burun kesib goz c;Ikaracaklar, erkeklerl 
igdi§ edib had1m agas1 yapacaklar, organlarm1 yaratlh§ vazifelerinin 
tersine kullanacaklar, nikah yerine sifah edecekler temizi b1raJop pis
liklere ko§acaklar, menfaati b1rak1p mazarratl ihtiyar edecekler, cid
diyyeti at1p eglenceye heves edecekler, vazifeden kac;1p oyuna gidecek
ler, dogrulugu budalahk, egriligi hiiner sayacaklar, helala haram, ha
rama helal, iyiye kotu, kotuye iyi diyecekler. Haytr yerine §err i§leye
celder, i'mar edilmesi laZllll geleni tahrib, tahrib edilmesi lazim geleni 
i'mar edecekler, 1stifa (seleksiyon) kanununu kotuye kuUamp h1lkat 
hilatma i'tiyadlar edinecekler, h1lkat kanunu hilafma i§ler yapacaklar, 
ruhlarm f1tratmdaki selamet ve safvetlerini bozacaklar, hak kanunu, 
saglam dini, dogru yolu, hak perestligi b1rakacaklar, mahluku hai1k 
yerine koyacaklar, tevhidden c;Ikacaklar, bat1I dinler ve ftkirler arka
smda kO§acaklar, §Una buna tapacaklar §eytanllk pe§inde dola§acaklar, 
Allah'm yaratl§tntn degi§tirilemeyecegini bilmeyecekler, bilseler bile ta
nrmayacaklar. 

0 mel'un §eytan la'netlenince; Allah'a kar§I bu be§ sozu halen veya 
kaien soyledi. Bu suretle pay almaya karar verdi ki; i§te §irkin ba§1 ve 
saplkh~n menba1 budur. Kainat ic;inde insanlara dii§man olan ve in
sanlann kalbine nufUz ederek onlan hak ve haytrdan §a§Iran mel'un 
bir sari kuvvet vard1r ki, Allah'm emrine ilk isyan eden ve insanlann 
akhm §a§lrtan odur. Ve o §eytan, Allah'm la'netine bu sozleri soylemek 
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§enaati.ni cami' boyle bir mel'undur. Ve mii§rik.ler inasa §eytana peres
ti§ etmi§ olmaktan ba§ka bir §ey yapmazlar. Halbuki: 

<eAllah'l b1rak1p da §eytam dost edinenler Allah'm emrini dinleme
yip §eytana itaat edenler artlk pek a~1k bir surette ziyan ederler.)) (El
mallll, Hak Dini Kur'an Dili, II, 1466 - 1473). 

123 - Ne sizin kuruntunuzla, ne de kitab ehli olanla
nn kuruntulanylad!r. Kim kotu bir i~ yaparsa; cezAs1n1 
gorur. Ve kendisine Allah' dan ba~ka ne bir dost bulabilir, 
ne de bir yard1mc1. 

124 - Erkek veya kad!n her kim ki; mu'min olarak 
salih amel i~lerse cennete girer. Ve kendilerine zerre ka
dar zulmedilmez. 

125 - ihsan ederek kendini Allah' a teslim eden ve ib
rahim'in (tevhid) dinine uymu~ olandan daha guzel din 
sahibi kim olabilir? Allah ibrahim'i dost edinmi~tir. 

126 - Goklerde olanlar da, yerde olanlar da Allah'm
drr. Allah her ~eyi ku~atlcid!r. 

Allah Her~yi Ku§atir 

Katade der ki : Bize anlatlld1gma gore; miisliimanlar ve ehl-i kitab 
kar§Ihkll ogiindiiler de ehl-i kitab: Bizim peygamberimiz sizin peygam
berinizden oncedir. Kitabimiz, sizin kitab1mzdan oncedlr. Biz, Allah 
katmda sizden daha iistiiniiz, dediler. Miisliimanlar da : Biz, Allah'a 
sizden daha layikiz; peygamberimiz, peygamberlerin sonuncusudur. Ki
tabrmiz d,a kendisinden onceki kitablar hakkmda hiikiim vermi§tir, de
diler de Allah Teala: <eNe sizin kuruntunuzla, ne de kitab ehli olan-

e 
d 



NisA, 123-126} HADiSLERLE KUR'AN-I KERIM TEFSIRf 1939 
i 

!ann kuruntulanyladir. Kim kotii bir i§ yaparsa; cezasrm goriir ... ihsan 
ederek kendini Allah'a teslim eden ve ibrahim'in dinine uymufi alan
dan daha gtizel din sahibi kim olabilir?n ayetini indirerek mtisliiman
larm huccetlerini, kendilerine kar§l ogtinen diger din sahiblerininkin
den iistiin klldi. 

Bu a~Iklama Siiddi, Mesrtlk, Dahhak, Ebu Salih ve ba§kalarmdan 
da rivayet edilmi§tir. Avfi de ibn Abbas'm bu ayet hakkmda §Oyle de
digini rivayet eder : Muhtelif dinlere menstlb olanlar, mtinaka§a etti
ler de Tevrat ehli: Bizim kitabimiZ, kitablarm en hayrrhsi, peygambe
rimiz peygamberlerin en hayrrhsidlr, dediler. incil sahipleri (incil'e 
inananlar) de onlar gibi konu§tu. Mtisliimanlar ise, §Oyle dediler : is
lam'dan ba§ka din yoktur. Kitab1m1z biitiin kitablan kaldirmi§tlr. Pey
gamberimiz peygamberlerin sonuncusudur. Siz de, biz de sizin kita
bmiZa. iman ve bizim kitabimizla amel etmekle emrolunduk. Allah Tea
la, ,kullarm aresmda hiikiim verdi de : «Ne sizin kuruntunuzla, ne de 
kitab ehij olanlarm kuruntulanyladir. Kim kotii bir i§ yaparsa cezas1m 
goriir.)) buyurdu ve dinler arasmda hiikiim vermede serbest birakarak 
§oyle buyurdu: «ihsan ederek kendini Allah'a teslim eden ve ibrahim'in 
dinine uymu§ olandan daha giizel din sahibi kim olabilir? Allah ibra
him'i dost edinmi§tir.•> 

Mticahid der ki : Araplar : Biz, asia diriltilmeyecek ve asia azab
landinlmayacagiz, dediler. Yahtldi ve Hiristiyanlar da: «Yahtldi ve HI
ristiyan oJanlardan ba§kasi cennete girmeyecek.n (Bakara, 111), «Sa
yrll giinlerden ba§ka bize, asia ate§ dokunmayacak.•> (Al-i imran, 24) 
dedileT. 

Bu ayetten an'la.§Ildigma gore; din, ki§inin gtizei buimasl ve te
mennisi ile degildir. Herhangi bir §ey de, ki§inin mticerred onu iddia 
etmesiyle meydana gelmez. Allah'tan kendisini te'yid eden bir burha.n 
bulunmadikc;a; hakh oldugunu soyleyen herkesin sozii de miicerred 
onun soylemesiyle dinlenip kabul edilmez. Bunun i~indir ki, Allah Tea
la: «Ne sizin kuruntunuzia, ne de kitab ehli olanlarm kuruntulanyia
dir.» buyurmu§tur. Yani sadece temenni ile; ne siz, ne de oniar kurtu
labUir. Bilakis mu'teber olan, Allah'a itaat ve O'nun §erefli elc;ilerinin 

. diliyle koyduklarma uymaktlr. Bunun ic;indir ki, Allah Teala: ((Kim 
kotii bir i§ yaparsa; cezasml goriir.» buyurmU§tUr. Ba§ka bir ayet-i ke
rime'de de §oyle buyurur : ((Kim zerre kadar hay1r yapmi§Sa, onu gori.ir. 
Kim de zerre kadar kotiiltik yapmi§Sa onu gortir.n (Zilzal, 7- 8) 

Rivayete gore; bu ayet nazi! oldugunda sahabeden bir c;oguna c;ok 
a~r gelmi§ti. imam Ahmed der ki ·: Bize Abdullah ibn Niimeyr'in ... Ebu 
Bekr ibn Ebu Ziiheyr'den rivayetine gore; o, §oyle demi§tir: Bana ha-. 
·ber verildigme gore;- Ebubekir §Oyle demi·§ti: Ey Allah'm Rastllti; «Ne 
sizin kuruntunuzla, · ne de kitab ehli olanlann kuruntuianyiadir. Kim 
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kotii bir i§ yaparsa; cezasm1 goriir.>> ayetinden sonra kotiiliik nas1ld1r; 
yaptlguiuz her kotiiliigun cezasm1 g6recek degil miyiz? Bunun iizerine 
Allah Rasulii (s.a.) §oyle buyurdular: Ey Ebubekir, Allah seni bagl§la
ml§tlr. Hastalanmad1n m1, zahmet ve me§akket 9ekmedin mi, iiziilme-

, din mi, sana bir me§akkat ve zorluk degmedi rrii? Ebubekir; evet, de
yince §oyle buyurdular: i§te bu, sizin cezalandmlmaruuhr. 

Hadisi Said ibn :rdansur da ... ismail ibn Ebu Halid'den rivayet et
mi§tir. Aym hadisi ibn Hibban Sahih'inde Ebu Ya'la kanahyla ... is
man ibn Ebu Halid'den; Hakim ise Siifyan es-Sevri kanal1yla ismail'den 
rivayet etmi§tir. 

imam Ahmed der ki: Bize Abdiilvehhab ibn Ata'm ... ibn Omer'den 
rivayetine gore; o, Ebubekir'i §Oyle derken i§itmi§ : Allah Rasulii (s.a.) : 
K·im kotii bir i§ yaparsa; bunun cezasm1 diinyada goriir, buyurmu§lar
dlr. 

Ebu Bekr ibn Merduyeh der ki : Bize Ahmed ibn Hii§eym ibn 
Ciiheyme'nin . .'. Miicahid'den rivayetme gore; Abdullah ibn Orner, §Oyle 
demi§tir : Abdullah ibn Ziibeyr'in ·as1lnn§ oldugu yere bakm ve iize
rinden ge~ip gitmeyin. Ravi der ki: <;ocuk unuttu ve birden ibn Omer'in 
ibn Ziibeyr'e bakarak ii9 kere Allah seni b~ar, dedigini duydu. Son
ra §Oyle/ devam etti : Allah' a yemin ederim ki; ben seni ancak 90k oru9 
tutan, ( geceleri) ihya eden ve akrabalarma 90k9a gidip gelen birisi 
ola:rak bilirim. Allah'a yemin ederim ki; sen~n ba§lna ge'len §ey yeter
lidir. Allah'm bundan soma sana azab etmeyecegini umanm. Da:ha 
sonra bana donerek §oyle dedi : Ebubekir S1ddik'm §oyle dedigini i§it
tim : Allah Rasiilii (s.a.) : Kim bir kotiiliik yaparsa bunun cezasm1 diin
yada goriir, buyurdular. 

Hadisi Ebu Bekr el-Bezzar da Miisned'inde Fadl ibn Sehl'den, o da 
Abdiilvehhab ibn Ata'dan muhtasa.r olarak rivayet etmi§tir. Ebu Bekr 
el-Bezzar, ibn Ziibeyr'in Miisned'inde §Oyle demi§tir : Bize ibrahim ibn 
el-Miistemir el-Uruki'nin... Hayyan ibn Bistam'dan rivayetine gore; 
o, §Oyle demi§tir : ibn Orner ile birlikteydim. Asilmi§ olan Abdullah ibn 
Ziibeyr'e' ugrad1 ve §oyle dedi : Ey Ebu Hubeylb, Allah sana merhamet 
etsin. Baban Ziibeyr'i §Oyle derken i§ittim: Allah Rasulii (s.a.) : Kim 
kotii bir i§ yaparsa; bunun cezaslru diinyada ve ahirette goriir, buyur
mU§lardl. Hadisi rivayetten sonra Ebu Bekr el-Bezzar: Bu hadisin Zii
beyr'den rivayetini sadece bu kanaldan bilmekteyiz, demi§tir. 

Ebu Bekr ibn Me·rduyeh der ki: Bize Ahmed i'bn Kamil'in ... Ebu
bekir S1ddik'tan rivayetine gore; o, §oyle demi§tir: Ben Hz. Peygam
'ber (s.a.) in yanmdayken «Kim kotii bir i§ yaparsa; cezasm1 goriir ve 
kendisine Allah'dan ba§ka ne bir dost bulabilir, ne de bir yardi:mcL>> 
ayeti nazil oldu. Allah Rasulii (s.a.) : Ey Ebubekir, bana nazil olan 

.ayeti sana okuyaYlm m1? buyurdular. Ben de; evet ey Allah'm Rasulii, 
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dedim . .Ayeti bana okudugunda o k!adar ac1 duydum ki sendeledim. Al
lah Rasulii: Sana ne oluyor ey Ebubek·ir? buyurdular. Ben de §Oyle de

, dim : Babam' anam sana feda olsun ey Alla:h'm Rasillii, hangimiz kotii 
i§ yapmaz? Biz yapt1g1m1z her 'kotiiliigiin cezasm1 gorecegiz. Bunun iize
rine Allah Rasulii (s.a.) §oyle buyurdular: Ey Ebubekir, sen ve mii'min 

. olan arkada§lann bunun cezasm1 · diinyada goreceksiniz. Allah' a ka-

.VU§tugunuzda giinahl,armiz olmayacaktlr. Digederine gelince; onlarm
l:ti toplanacak ve k1yamet giinii bunlarm cezasm1 gorecefkler. 

Hadisi, bu §ekliyle Tirmizi de Yahya ibn Musa ve Abd ibn Humeyd 
kanahyla Ravh ibn Ubade'den rivayet et~ ve: MU.Sa ibn Ubeyde za
yiftlr, ibn Siba'nm kolesi ise m€\!hU.ldiir, demi§tir. 

·.Hadisin Ebubekir Siddik'tan ba§ka bir kan:aldan rivayeti §6yledir: 
ibn Merduyeh der ki : Bize Muhammed ibn Ahmed ibn ishak el-Askerl'
nin ... Mesruk'tan rivayet'ine gore; E'bubek!ir: Ey Allah'm Rasillii, «Kim 
kotii bir i§ yaparsa; cezas1ru goriir.» ·ayeti ne k!adar §iddetlidir? derni§ti. 
Allah Rasulii (s.a.) de §Oyle buyurdular: Musibetler, hastahklar ve 
iiziintiiler diinyadak-i cezadir. 

Hadisin ~b~ka bir kanaldan rivayeti §oyledir : ibn Cerlr der ki : Ba
na Abdullah ibn Ebu Ziyad ve Ahmed ibn Mansftr'un .. . Ebu Bekr'den 
riyayetine gore; <1Kim kotii bir i§ yaparsa; cezasm1 ·gor~r.» ayeti nazil 
olunca, Ebubekir: Ey Allah'ln Rasulii, yaptig1rmz her §eyin cezasm1 
gorecek miyiz? demi§; AUah Rasulii de: Ey Ebubekir, senin ba§ma §U 
§U gelmedi mi? i§te o keffarettir, 'buyurmU§lardi. · 

Said ibn Mansur der ki: Bize Abdullah ibn Vehb'in ... Ai§e'den 
rivayetine gore; ·bir adam «Kim kotii bir i§ yaparsa; cezasuu goriir.» 
ayetini okumu§ ve : Biz her 'i§le cezalandmlacak miyiZ? 0 halde biz 
helak olduk, demi§ti. Bu, Allah Rasulii (s.a.) ne ul~mca §oyle buyur
dular : Evet. Mii'min ki§i nefsine ve cesedine eziyet veren §eylerle dun
yada cezasiru goriir. 

Hadisin ba§ka bir kanaldan rivayeti ·§Oyledir: ibn Ebu Hatim der 
ki: Bize babamm ... M§e'den rivayetine gore; o, §oyle demi§tir: Ben: 
Ey Allah'm Rasulii, ben Kur'an'daki en §>iddetli ayeti biliyorum, demi§
tim. Allah Rasulii: 0 nedir ey A~? buyurdular. Ben de: «Kim kotii 
bir i§ yaparsa; cezas1m goriir.» ayetidir, dedim. Bunun iizerine §Oyle 
buyurdular : Du~ar olacag1 me§akkat ve s1kmtlya varmcaya kadar bu, 
mii'min kulun ba§ma gelen musibetlerdir. 

Hadisi tbn Cerir Hii§eyin'den; Ebu Davud da Ebu .Amir Salih ibn 
Riistem el-Hazzaz'dan rivayet etmi§lerdir. 

Hadisin ba§ka bir kanaldan rivayeti §oyledir: Ebu Davud et-Taya
lisi der ki : Bize Hammad ibn Seleme'nin ... Umeyye· Bint Abdullah' dan 
rivayetine gore; o, Hz . .A.i§e'ye «Kim kotii bir i§ y.aparsa; cezas1ru go
riir.» ayetini sormw~. Hz. At§e de §oyle ceva·b vermi§ : Ben bunu Allah . 
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RasuH.i (s.a.) ne sordugumdan bu yana hi~ kimse bu ayeti bana sor
manu§tl. Allah Rasulti'ne sordum da §Oyle buyurdu: Ey Ai§e bu, kulun 
ba§ma gelen humma, me§akkat ve darhk, diken gibi musibetler hak
kl!lda Allah'm kulu ile biatla§masldlr. 0 kadar ki; kul bir mall koluna 
koyar da (bulamayarak), feryad eder. Soma onu ceblnde bulur. Yine o 
derecede ki mti'min; gtinahlarmdan, k1rm1z1 altmm dernirci koriigi.in· 
den ~1ktlg1 gibi ~1kacakt1r. 

Hadisin ba§ka bir kanaldan ve ibn Merduyeh'ce rivayeti §Oyledir : 
Bize Muhammed ibn Ahmed ibn ibrahim'in ... Ai§e'den rivayetine gore; 
o, · §6yle de~tir: Allah Rasuiti (s.a.) ne <<Her kim kotti bir i§ yaparsa; 
cezasml gori.ir.>> ayeti soruldu da §Oyle buyurdu : 5li.im s1rasmda ruhu
nun ~1kmasma vanncaya kadar, mti'min her §ey ile mtikatatlandmla"' 
caktlr. 

imam Ahmed der ki: Bize Hiiseyn'in ... Ai§e'den rivayetine gore; 
Allah RasUlti (s.a.), §Oyle buyurmU§lardlr: Kulun gi.inahlan ~ogahp 
da onlara kelffaret olacak bir §eyi bulunmadlgmda; onlara keffaret ol
mak tizere Allah Teala onu i.iztinttiye du~ar kllar. 

Said ibn Mansftr der ki : Stifyan ibn Uyeyne kanaliyla.. Ebu Hti
reyre'den rivayete gore; o, §Oyle derni§tir: «Kim kotti bir i§ yaparsa; 
cezasml gori.ir.)) ayeti nazil olunca bu, miisliimanlara ~ok ~lr gelm~ti. 
Allah RasiUti (s.a.) onlara §oyle buyurdular : Dogru olunuz ve yakm~ 
la§tmmz; ba§Imza gelen bir me§akkat ve s1kmt1ya, kendisine batan bir 
dikene varmcaya kadar mi.isli.imanm ba.§ma gelen her §eyde onun i~in 
bir keffaret vard1r. 

imam Ahmed hadisi ·bu §ekliyle, Miislim ve Nesei ise, Sti!yan ibn 
Uyeyne kanallyla rivayet etmi§lerdir. 

ibn Merduyeh'in Ravh ve Mu'temer kanahyla... Ebu Hiireyre'den 
rivayetine g6re; o, §6yle demi§tir: ccNe sizin kuruntunuzla, ne de kita·b 
ehli olanlarm kuruntulanyladrr. Kim kotti bir i§ yaparsa; cezasm1 gO-

. rtir.)) ayeti nazil oldugunda; agladlk ve tizi.ildtik de: Ey Allah'm Ra-: 
sulti, bu ayet hi~bir §ey b1rakmadl, dedik. Allah Rasftlti §6yle buyur
dular: Nefsim kudret elinde olan AUah'a yemin ederim ki; bu ayet nazil 
oldugu gibidir. Ancak ferah olunuz, yaklnla§tlnmz ve dogru olunuz. 
Ayagm1za batan dikene varmcaya kadar; sizden ·birine dtinyada bir 
musibet geldiginde Allah Teala onu bir hatasma keffaret k1Iar. 

Ata ibn Yesar'In Ebu Said ve Ebu Htireyre'den rivayetine gore; on
lar, Allah RasiUti (s.a.) nti §Oyle buyururken ~itmi§ler: Kendisini tizen 
bir dti§tinceye varmcaya kadar; mti'minin ba§ma gelen bir zahmet, bir 
ac1, bir hastalik ve bir tiztintti onun kotilli.iklerlne keffaret kllmrr. Ha-
disi Buhari ve Miislim tahric et~§lerdir. . 

imam Ahmed der ki: Bize Yahya'run ... Ebu Said el-Hudri'den ri
vayetine gore; ·bir adam Allah Rasulti (s.a.) ne §Oyle sormu§: Bizim 
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ba§1m1za gelen §U hastallklar hakkmda ne dersin? Bunlar mukaoilinde 
bize ne vardtr? Allah Rasulii: Keffaretler vard1r, buyurmu§. Adam: Ya 
az olursa? deyince; Allah Rasulii: Bir diken, ya da daha fazlast (bile 
olsa) buyurmU§. Ravi devamla §oyle anlatlr: Babam oliinceye kadar · 
s1tmamn kendisini terketmemesi i~in dua etti. Bununla birHkte ken
disin:i ne hacdan, ne umreden, ne Allah yolunda sava§tan, ne de cema
atle farz namazdan allkoydu. Oliinceye kadar ona bir insan dokundu
gunda stcakhgmt hissederdi. -Allah ondan raz1 olsun-

Hadisi sadece imam Ahmed rivayet et~tir. 
ibn Merduyeh'in Hiiseyn ibn Vaktd kanahy~a ... ibn Abbas'dan ri

vayetine gore; Hz. Peyganibere; ey AHah'm Rast1lii, kim kotii bir i§ ya
JY.!.rsa cez~m1 goriir mii? diye sorulmu§. Allah Rasillii: Evet, kim de 
iyi bir i§ yaparsa; on kat1 ile miika.fatla;ndmllr. Biri onuna galib gelen 
·ki§i helak olmU§tur, buyurdular. 

Lbn .Cerir der ki : Bize ibn Veki':in ... Hasan' dan rivayetine gore; o, 
«Kim kotii bir i§ yaparsa; cezasrm goriir.» ayetinde· kafirlerin kasde
dildigmi soylemi§ ve sonra da: <cBiz, kiifredenlerden bru}kasml cezalan
dmr mtytz?n (Sebe', 17) ayetini okumu§. Yine ibn Abbas ve Said ibn 
Ciibeyr'den rivayete gore; onlar, bu ayetteki <<Kotii brr i§»i §irk ile tefsir 
etmi§lerdir. 

«Ve kendisine Allah'dan bru}ka ne bir dost bulabilir, ne de bir yar
dtmcl.» ayeti hakkmda ibn Abbas'tan rivayetle Ali ibn Ebu Talha: 
Tevbe etmesi mi:istesna. Allah tevbesini kabul eder, demi§tir. 

Bu g6rii§ii ibn Ebu Hatim rivayet etmi§tir. 
Dogru olan gorii§ ise -daha once ge~en hadislere dayanarak--- bu

nun biitiin ameller hakkmda genel olu§udur. Bu, ibn Cerir'in tercih 
ettigi gorii§tiir. En dogrusunu Allah bilir. 

Allah Teala : <<E:ckek veya kadm her kim ki, mii'min olarak salih 
amel i§lerse; cennete girer ... » buyuruyor. Allah Teala kotiiliiklere ve
rilecek cezayt, kuldan . gerek bu diinyada -ki onun i~iil · en giizeli bu
dur- ya da . ahirette kaqtllgmda ne hak et~ almacaglm -bundan 
Allah' fl. stgrmr; diinyada ve ahirette ondan afiyet, af ve· miisamaha di
leriz.- zikrettikten sonra; iman §artma bagll olarak, erkek olsun, kadm 
olsun kullanmn salih amellerini kabul etmekteki ihsamm, keremini ve 
rn.hmetini beyan etmeye bru]llyor. Onlan cenne·tine koyacak, ( ~ ) 
miktan bile olsa, onlarm iyiliklerini eksiltmeyecektir. ( .,r-LJI ) hur
ma c;ekirdeginin ortasmdaki benektir. Daha once de gec;tigi iizere 
( j.;:i ) , ~ekirdegin yangmda bulunan ipliktir. Hem nakir, hem de 
fetil burma ~ekirdeginde bulunur. ( ~ ) burma c;ekirdeginde 
bulunan zar olup her ii~ii de Kur'an'da zikredilmi§tir. 

Allah Teala: «Kendisini Allah'a teslim edenden ... daha giizel din 
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sahibi kim olabilir?» buyurur ki; bu ki§.i ameli sadece Rabbi ic;in yap
mt§tlr. imanla ve sevabtm Allah'tan bekleyerek amel i§lemi§tir. Ve bu 
ki:§i «iyilik yapandtr.» Yani amelinde Allah'm kendisi ic;in koydugu ka
nuna, Allah'm el~isini gonderdigi hidayet ve hak dine uymU§tur. Bu 
ikisi onlar olmadan her amel edenin amelinin sahih olmayacag1 iki 
§a~tlr. Yani yap1Ian amel halis ve dogru olmalldlr. Halis olmru:n; sadece 
Allah ic;in olmastdtr. Dogru olm~1 ise, §eriate uygun olmastdtr. Boylece 
yap1lan i§in zahiri uymakla, batm1 da ihlas ile Slhhat kazanacaktlr. Bu 
iki §arttan birisi bulunmadl.~nda amel fasid olur. ihlas1 kaybeden mu
naflk olur. Bunlar, insanlara gosteri§ yapanlardlr. (1;\eriate) uymayan 
ki§i ise; sap1k ve cahildir. Bu iki §artl kendisinde toplanrugmda bu «Al
lah'm kendilerinden yaptlklanmn en guzelini kaJbul buyuracag1 ve gu
nahlarmdan vazge~ecegi» (Ahkaf, 16) mii'minlerin ameli olmu§ olur. 
Bunun ic;indjr ki Allah Tea.la : «ibrahim'in (tevhid) dinine uymu§ alan
dan daha glizel din sahibi kim olabilir?» buyurmaktad1r. Bunlar; Hz. 
Muhammed (s.a.) ile k1yamete kadar ona t8:bi olanlardlr. Nitekim ba§ka 
ayetlerde de Allah Tea.la: «Dogrusu ibrM1im'e en yakm olanlar, ona 
uyanlar, peygamber ve inian edenlerdir.» (Al-i imran, 68), «Sonra sana: 
Muvahhid olarak tbrahim'in dinine uy. 0, hi~bir zaman mii§riklerden 
olmad1, diye vahyettik.» (Nahl, 123) buyilrmaktad1r. «Hanif»; §irkten 
kendi kasd1 ile uzakla§an, onu bir basiret ile terkeden, butunuyle hakka 
yonelen, hi~bir §eyin onu ondan c;eviremeyecegi, hic;hir §eyin onu on
dan engelleyemeyecegi ki§idir. 

Allah Teala: <cAlla:h ibrahim'i dost edinmi§tir.» buyuruyor ki; bu, 
ona tabi olmaya t~vik kabilindendir. Zira o, kullann Allah'a yakla§a
bilecekleri en iist dereceye ula§Illi§ olmakla, kendisine uyulan bir imam, 
bir Onder olmU§tUr. Muhakk·ak ki o, sevgi derecelerinin en iistiinii olan 
dostluk derecesine Ula§~tlr. Bu da Allah Teala'mn: «Ve sozunu ye-. 
rine getiren ibrahim'inkinde de ... » (Necm, 37) ayetinde niteledigi gibi, 
Rabbma ibadetinin fazlahg1 He olmu§tur. Seleften bir ~oklar1 derler ki : 
0 (tbrahim), kendisine emredilenlerln tamammi yaprru§, kulluk ma
kamlanndan her bir makam1n hakkmi tam olarak vermi§t·ir. Hi~bir 
t>nemli i§, onemsizinden, hi~bir buyiikluk, kuc;iigiinden onu ahkoyma.
mi§tlr. Allah Teala ba§ka ayetlerde de '§oyle buyurmaktadtr : «Hani 
:lbrahim'i Rabbi bir taklm kelimelerle imtihan etmi§ti. 0, bunlar1 ta
mamlaymca ... » (Bakara, 124), «Muhakkak ki, !ibrahim, ba§llba§ma bir 
ummetti, Allah'a itaat ederdi ve bir muvahhiddi. Hic;bir zaman i~in mii§
riklerden olmami§tlr ... » (Na:hl, 120- 121). 

Buhari der ki: Bize Siileyman ibn Harb'm ... Amr ibn Meymun'dan 
rivayetine gore; Muaz Yemen'den geldigmde, onlara sabah namaZI ktl
dinp namazda «Allah ibrahim'i dost edin~tir.» ayetini okumU§ ve 
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ka vimden bir adam da : ibrahim'in annesinin gozii aydm olsun, de
mi§ti. 

Bazllarmdan rivayetle ibn Cerir. tefsirinde §Oyle anlatlr: Allah 
Teala'nm ibrahim'i «Halil» olarak isimlendirmesi §Oyle olmu§tur : Onun 
bulundugu bOlge halkmm ba§ma bir kurakllk gelmi§ti. ibrahim Musul 
-baZilann.m soyledigine gore M1srr- halkmdan olan bir arkada§ma 
oradan ailesine yiyecek getirmek iizere gitmi§ti. Ancak orada i'htiyacmi 
gideremedi. Donii§te ailesine yakla§tlgmda, kumluk bir araziye ugrad1 
ve : Hic;bir §ey getiremeden donii§iime ailemin iiziilmemesi ve istedik
lerini onlara getirdigimi sanmalan ic;in, c;uvallara §U kumdan doldur
sam, diye dii§iindii. Boyle de yapti. Ancak c;uvallardaki kumlar una do
nii§tii. Evine geldiginde de yat1p uyudu. Ailesi kalk1p c;uvallari ac;tlkla-: 
rmda, un buldular ve ondan hamur yaparak ekmek pi§irdiler. ibrahim 
uyandl ve ekmek yaptlklan unu sordu. Onl81r : Dootunun yanmdan ge
tirmi§ oldugun undan, dediler. 0 da : 0, dostum Allah'tandrr, dedi ve 
bunun iizerine Allah Teala kendisini «Halil» olaxak isimlendirdi. 

Bu haberin hem sihhati ve hem de vukuu §iiphelidir. Netice olarak 
bu isr81ili bir haber olup dogrulanmaz da, yalanl81Dmai da. Allah Teala'
mn onu «Halil» diye isimlendirmesi onun RaJbbm1 c;ok sevmesinden ve 
Rabbmm. sevecegi, hO§nftd olaca~ ibadetle·ri yapmasmdandir. Bunun 
ic;indir ki; Buhari ve Miislim'de Ebu Said el-Hudri'den rivayet edilen 
bir hadis-i §erif'e gore; Allah Rasulii (s.a.) onlara irad e:tmi§ oldugu son 
hutbelerinde §6yle buyurmu§larrur ·: Bundan sonra; ery insanlar, §ayet 
ye\-yiizii halklndan dost edinmi§ olsayd1m, Ebubekir ibn Ebu Kuhafe'yi 
doot edinirdim. Ancak sizin arkada§Imz . (kendis.lni kasdediyor) Allah'm 
dostudur. · 

Ciindeb ibn Abdullah el-Beceli, Abdullah ibn Amr ibn As ve Ab
dullah ibri Mes'ud kanallyla rivayet edilen bir hadis-i §erif'te de Allah 
Rasulii (s.a.) : Allah, ibrahim'i dost edindigi gibi beni de doot edin
mi§tir, buyurmu§lardir. 

Ebu Bekr ibn Merduyeh der ki: Bize Abdurrahim ibn Muhammed 
ibn Miislim'in ... ibn Abbas'tan rivayetine gore; o, §oyle demi§tir: Allah 
Rasulii (s.a.) nii beklemek iizere ashabindan bir grup oturmu§lardl. 
Allah Rasulii (s.a.) c;1k1p onlara yakla§tigmda; onlann miizakerede 'bu
lunduklarmi i§ittL Onlardan birisi §oyle diyordu : ~'8:§Ilacak §ey, Allah 
Teala yaratiklarmdan dost edinmi§~ ibrahim O'nun dostudur. Bir di
geri : Bundan daha garibi Allah Tea.la Mftsa Ue konu§mti§, derken bir 
digeri: isa Allah'm· rfthu ve kelimesidir, demi§. Bir digeri de: Allah 
Teala Adem'i se~mi§tir, demi§ti. Allah Rasulii (s.a.) onlann yanma va.
np selam vermi§ ve §oyle buyurmU§ : Sizin s6ziiniizii ve ibrahim'in 
Allah'm dostu olu§u hakkmdaki hayretinizi i§ittim. Bu, boyledir. Musa; 
kelimidir. isa; rt1hu ve kelimesidir. Alla:h Adem'i se~mi§tir. Bunlar da 
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·boyledir. Dikkat edin; ben Allah'm dostuyum ve ogiinmem. Ben ktyamet 
gtinii hamd sancagm1 ta§Iyacagim. Yine ogiinmem yok. Ben ilk §efaat 
edenim ve §efaati makbUl olanlann ilkiyim. Yine ogiinmem yok . . Cen
netin halkalanm hareket ettirecek (sallaytp ~alacak) olanlann ilkiyim. 
Allah Teala a~acak ve benim yammda tnii'minlerin fakirleTi oldugu 
halde, beni oraya koyacak. Yine ogtinmem yok. Ktyamet giinii ilklerin 
ve sonlarm en §ereflisi benim. Yine de ogiinmem. 

Bu §ekliyle hadis, garib olup sahlh hadis mecmualannda ve ba§ka 
eserlerde bunun baz1 kisimlanm te'yid eden §ahidler vardir. · 

Katade, ibn A·bbas'm §oyle dedigini nakleder : Dostlugun !bra
him'e, kelarmn MUsa.'ya ve (Allah'I) gfumenin Hz. Muhammed'e -Al
lah'm salat ve selarm hepsinin iizerine olsun- ait olmasma m1 §8.§1-
yorsunuz? 

Hakim Miistedrek'in'de bu hadisi rivayet etmi§ ve Buhari'nin §art
larma gore sahihtir, ancak f3uhari ve Miislim tahric etmemi§lerdir, de
mi§tir. Bu hadis Enes :hm Malik ile sahabe, Ta;bii, Selef ve Hale! imam
larmm bir ~ogundan da rivayet edil~tir. 

ibn Ebu Hatim der ki: Bize Yahya ibn Abdek el-Kazvini'nin ... 
Ubeyd ibn Umeyr'den rivayetine gore; o, §Oyle demi:§tir: ibrahim (a.s.) 
insanlar1 miisafir ederdi. Bir giin miisMir edecek insan aramak iizere 
~Ikrm§ ve miisafir edecek kimse bulamadan evine donerken orada 
(ayakta) duran bir adam gormii§tii. Ona: Ey Allah'm kulu, evime iz
nim olmakslzm seni koyan nedir? diye sormU§, o da: Oraya onun sa
hibinin ·izniyle girdim, diye cevablami§tl. ibrahim'in: Sen kimsin? so
rusuna; ben olijm melegiyim. Rabb1m beni kullarmdan birine Allah'm 
kendisine onu dost edindigini miijdelemek iizere gonde:rdi, diye cevab 
vermi§ti. ibrahim: 0 kimdir? Allah'a yetnin ederim ki; §ayet onu bana 
haber verirsen ve o da en uzak memlekette bile olsa ona giderim. Ara
miZI oliim aytrmcaya kadar ona ko~u olurum, demi§ti. 0; o kul sensin, 
deyince; ibrahim, ben mi? diye sormU§. Onun; eve·t, cevab1 iizerine de: 
Allah ne He beni dost edindi? diye sormu§, melek de : Sen insanlara 
verir ve onlardan istemezsin, dem.i§ti. 

Yine ibn Ebu Hatim der ki: Bize babarmn .. . ishak ibn Yesar'dan 
rivayetine g6re; o, §oyle derni§tir : Allah Teala ibrahim'i dost edindi
ginde onun kalbine bir korku koynm§tu. Havada kU§un kanat ~1rpmas1 
i§itildigi gibi onun da kalbinin ~arpmas1 uzaktan i§itilirdi. Allah Ra
sulii (s.a.) nun stfatma dair gelen haberlere gore; onun da gogsiinden 
aglamadan dolay1 kazan tmlamas1 gibi bir ses i§itilirdi. 

Allah Teala : «GOklerde olanlar da, yerde olanlar da Allah'mdir.» 
buyuruyor. Her §ey O'nun miilkii, kullan ve yaratlkland1r. Onlarm hep
sinde tasarruf sahibi O'dur. O'nun kazasm1 geri ~evirecek, O'nun hiik-
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miinii degi§tirecek hi~bir §ey yoktur. Biiyiikliigu, giicii, adaleti, hik
meti, lutuf ve rahmetinden dolayi yapbgmdan sorulmaz. 

Allah Teala: «Allah her §eyi kU§aticldlr.>> buyuruyor. O'nun ilmi 
bunlarm tiimiinii kapsar. Kullarmdan hi~bir gizli §ey O'na gizli kal
maz. Goklerde ve yerde zerre agrrllg1 bir §ey yahut ondan daha kii~iigii 
veya · daha biiyiigii O'nun ilminden gizli degHdir. Bakarun gorebilecegi 
ve gOI'emeyecegi §eylerden bir zerre 'bile O'na gizli degildir. 

----- i Z A H I --·---

Allal:). ibrahim'i dost edindi. Onu kendisine se~ti ve dostlann dost
lar ,katmdaki yiiceliklerine benzer yiiceliklerle onu tahsis etti. Saklan
ma noktasmda onu izhar etmesi, durumunu yiice'ltmek i~indir. Ve onun 
bizatihi ovlilen oldugunu belirterek yiiceltmek i~indir ... Denilir ki; Hz. 
ibrahim, bir k1tllk zamamnda M1s1r'daki bir dostuna bir misafir gon
derdi ve ondan yardtm istedi. Dostu dedi ki; eger ibrahim, kendisi i~in 
yard1m ist.eseydi yard1m ederdim, ama miisafirleri i~in istiyor. Halbuki 
ba§Imiza gelen ~ok ag1r musibet var. <;ocuklar dondiiler, yumu§ak ~olii 
ge~tiler, insanlardan utanarak e§yalan doldurdular ve onu ibrahim 
Aleyhisselam'm evine getirdHer. <;uvah b1rak1p gittiler. Bir s,iire sonra 
1bra.him'e olaylar haber verildi. Bunun iizerine ~ok iiziildii. Bilhassa 
halkm kendisinin kaptsmda toplamp da yemek istemelerinden rahatstz 
oldu. Goziinden ya§lar geldi. Sara ~uvallann yaruna vard1, bir de bakti 
ki en giizel hurilerden daha giizel k1zlar ekmek yaptyorlar. Bir rivayette 
ise o, bu ekmeklerle halkl doyurdu. ibrahim Aleyhisselam uyand1, ek
megin kokusunu kokladL ibrahim nerden buldunuz deyince; sara, mi

strll dostundan, dedi. ibrahim; haytr, dostum Allah Azze ve Celle!den, 
dedi. Ve bunun iizerine Allah Tea.Ia o'na halil'im ( dostum) s1fatm1 ver
di. (Ebu's-Suud, ir§ad'iil-Akl'is-Selim, I,· 385) . 

127 - Kad1nlar hakkmda senden fetva istiyorlar. De 
ki : Onlara dair fetvay1 size Allah veriyor. Kendilerine ya-
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z1lmu~ olan1 vermediginiz ve nikahlamay1 istemediginiz 
yetim k1zlar hakkmda, magdlir c;ocuklar hakklnda ve ye
timlere insafla bakman1z hakklnda kitabta sizlere okunan 
ayetler var. Hay1r olarak ne yaparsaruz, ~iiphesiz Allah 
onu bilicidir. 

Kadln Haklan 

Buhari der ki: Bize Ubeyd ibn ismail'in ... Ai§e'den rivayetine g-O
re; o, «Kadmlar hakkmda senden fetva istiyorlar ... ,, ayeti hakkmda 
§Oyle demi§tir : Bu, yamnda yetim olan ki§idir. 0, k1zm velisi, varisi 
olup, k1z, hurmaya vannca.ya kadar onun malma ortak olmu§tur. 0 
ki§i onu nikahlamay1 arzulamaz. Ancak k1zm kendisine ortak oldugu 
malmda; ortak olacak endi§esiyle ba§ka biriyle evlendirmekten de hO§
lanmaz. i§te bu ayet bunlar hakkmda nazi! olmU§tUr. 

Hadisi bu §ekliyle Muslim de Ebu Kiireyb ve Ebu Bekr ibn Ebu 
§eybe'den, bu tl.tisi de Ebu Usame'den rivayet etmi§lerdir. 

ibn Ebu Hatim der ki: Muhammed ibn Abdullah ibn Abdiilhakem 
kanallyla .. . Urve ibn Ziibeyr'den rivayete g6re; Ai§e §Oyle demi§tir: Bu 
ayetten' sonra insanlar Allah Rastllii (s.a.) nden onlar hakkmda fetva 
isted.iler de Allah TeaJa : «Kadmlar hakkmda senden fetva istiyorlar. De 
ki onlara dair fetvaYI size Allah veriyor ... Kitabda sizlere okunan ayet
ler var.,, ayetini indirdi. Hz . .Ai§e devamla §oyle anlat1r : Allah Teala'mn 
«Kitabda sizlere okunan ayetler var.)) ~buyurarak, zikrettigi; birinci 
ayet olan : «Eger (kendileri ile evlendiginizde) yetim klzlann haklanm 
gozetemiyecegmizden korkarsamz; size helal olan diger kadmlardan 
iki§er, iic;er ve dorder olmak iizere nikah edin.,, ayetidir. (Nisa, 3) 

Yine aym isnad ile Hz. Ai§e'den rivayet edildigme gore; o, §oyle 
demi§tir: Allah Teala: «NikahlamaYl istemediginiz yetim kizlar hak
kmda ... )) buyuruyor ki; burada ki§inin yamnda bulunan, mall ve gii
zelligi az, yetim k1zdan ki§inin yiiz c;evirmesi kasdedilmektedir. Onlar 
mal ve giizellikleri az ol·anlanndan yiiz ~evirmeleri sebebiyle adaletle 
olmas1 di§mda mal ve giizelliklerine goz dikerek yetim kadmlan nikah
lamaktan men'olundular. 

Bu hadisin ash Buhari ve Miislim'de Yfulus ibn Yezid kanallyla 
rivayet edilmi§tir. 

Bura.da kasdedilen mana §Udur : Bir k:imsenin yamnda bir yetim k1z 
bulundugunda; onu evlendirmesi helaldir. Bazan onunla kendisi evlen
mek isteyebilir. Bu durumda onun emsa.Ii kadmlann mehri miktannca 
ona mehir verrriesini Allah Teala emretmi§tir. §ayet bOyle yapmazsa; 
b~ka kadmlara yonelmelidir. Allah Teala onu varllkh. k1lacaktir. Su-
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renin ba§mdaki (Nisa, 3) ayette kasdedilen mana budur. Bazan da; ya 
yetim oldugu i~in veya ~irkin oldugundan dolayi, ki§i onunla evlen
mek istemeyebilir. Bu durumda Allah Teala, o ki§iyle yetim klz arasm
dak.i mala ortak olacaklar korlmsuyla ba§ka kocalardan onu ay1rmasm1 
yasak}arm§tlr. Nitekim ibn Abbas'tan rivayetle ((Yetim k1zlar hakkm
da ... » ayetiyle ilgili olarak Ali ibn Ebu Talha §Oyle demektedir: ((Ca
hiliye devrinde; birinin yarunda yetim klz olurd.u da onun uzerine el-

• bisesini atard1. 0 boyle yapt1gmda hi~ kimse ebediyyen onunla evlene
mezdi. Yetim k1~, guzel olur ve o ki§i de onu severse onunla kendisi ev
lenir ve malmi yerdi. Yetim k1z ~irkin ise; olunceye kadar diger erkek
lerden onu men'eder ve oldugililde de onun varisi olurdu. Allah bunu 
haram k1larak bundan men'etti. 

Allah Teala: ccMagdur ~ocuklar hakkmda ... sizlere -okunan ayetler 
.var.» buyuruyor ki; cahiliyyet devrinde ~ocuklan ve kizlan varis kll
mazlardl. Allah Teala run: ccKendilerine yaztlmi§ olani vermediginiz.» 
buyurmas1 bundandir. Allah Teala bunu yasaklarm§; her pay sahibinin 
kii~Uk ya da biiyiik olsun paytru a~Iklayarak : ccErkege iki di§inin his
sesi kadard1r.» (Nisa, 11) buyurmu§tur. 

Said ibn Cubeyr ve ba§kalan da bOyle soylemi§lerdir. Said ibn Cu
beyr ccYetimlere insafla bakmamz hakkmda kitabda sizlere okunan ayet~ 
ler var.» ayeti hakklnda da §Oyle demi§tir: Mal ve guzellik sahibi oldu
gunda tercih edip nikahladigmiz gibi, giizelligi ve mali olmad1gmda da 
onu tercih edip nikahlayimz. 

Hay1rlan i§leme ve emirlere uymayi te§vik sadedinde olmak uzere 
Allah Teala: ccHaytr olarak, ne yaparsaruz §iiphesiz Allah onu bilicidir.» 
buyuruyor. Allah Teala bunlann hepsini bilir. Bunlara gore bol muka
fati mutlaka verecektir. 

128 - Eger kad1n; kocasmm serke1?liginden veya yiiz 
c;evirmesinden endi1?e ederse, anlaf}ma yoluyla aralaniu 
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bulmalannda kendileri i<;in bir giinah yoktur. Anla!?mak 
daha hayrrhdir. Nefisier k1skan<;llga meyyaldir. , Eger iyi 
davran1r ve sak1nrrsan1z; Allah i!?lediklerinizden haber
dardrr. 

129 - N e kadar isteseniz, yine de kad1nlar arasmda 
adalet yapamazsiniz. Bari bir tarafa tamamen meyletme
yin ki; obiiriinii askidaynn§ gibi brrakmayasiniZ. Eger 
aray1 diizeltir ve haks1zhktan sakmrrsaniZ; !?iiphesiz ki 
Allah Gaflir, Rahim olandrr. 

130 - Eger aynhrlarsa Allah, her birini nimetinin 
geni!?ligi ile zengin kilar. Allah Vasi', Hakim olandir. 

Allah Teala; kan kocamn durumlanndan bahsedip kanun koya- · 
rak bu ayette erkegin kadmdan yiiz ~evinnesd veya onunla birle§mesi 
veya ondan aynlmas1 durumundan bahsediyor. · 

Birinci durum; kadmm, kocasmm kendisinden nefret etmesi veya 
yiiz ~evirmesinden korkmas1 halidir. Bu durumda kadmm nafaka, gi
yim, barmak veya diger haklannm bir klsmmdan veya tamammdan 
vazge~me hakkl vard1r. Koca bunu ondan kabul edebilir. Koca.s1 lehine 
bu hakkmdan vazge~mesi durumunda ka.dma; kadmdan bunu kabul 
etme konusunda da. koc•aya bir gunah yoktur. Bunun i<;indir ki, Allah 
'l'eala: «Anla:§ma yoluyla aralarmi ·bulmalannda kendileri i~in bir 
glinah yoktur.» buyurduktan sonra ((Anla§mak (aynhktan) daha ha
Yirlldir. Nefisler kiSkan~llga meyyaldir.>> buyuruyor. Munaka§a haHn
de anla:§ma, aynhktan daha haYJthdir. Bunun i~indir ki, · Sevde Bint 
Zem'a ya§landigmda Allah Ra.sillu ondan ayr1lmak istemi§ ve o da 
glinlinu Ai§e'ye birakma.si ve Allah Ra.sillu'nlin de kendisini (nikahl 
altmda tutma.s1) §artiyla onunla ailla§mi§ti. Allah Rasulu bunu kabul 
buyurarak onu hali iizre birakmi§ti. 

Bu· konudaki rivayetleri zikredelim: 
Eb\1 Davud Tayalisi der ki: Bize Silleyman ibn Muaz'm ... ibn Ab

bas'tan rivayetine gore; o, §6yle demi§tir: Sevde, Allah Rasulu (s.a.) niin 
kendisini bo§amasmdan korktu da: Ey Allah'm Rasillii, beni bo§ama 
ve gliniimu Ai§e'ye ver, dedi. Allah Rasillii de bOyle yapt1 ve: «Eger 
kadm, koca.smm serke§liginden veya yiiz<;evirmesinden endi§e eder
se ... >> a yeti. nazil oldu. ibn Abbas der ki : (Kan kocamn) lizerinde an
la:§tlklan her §ey caizdir. 

Tirmizi hadisi Muhammed ibn el-Miisenna'dan, Ebu Davud et-Ta
yalisi'den r-ivayet etmi§ ve ha.sen'dir, garibtir, demi§tir. 
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~atii der ki: Bize Miislim'in ... ibn Abbas'tan rivayetine gore; Allah 
Rasulii vefat buyurduklannda dokuz hamrru varnw~ ve giinlerini e§le
rinden sekizi arasmda taksim ederlermi§. 

Buhari ve Miislim de Hi§am ibn Urve'nin ba:basmdan, onun da 
.Ai§e'den rivayetine gore; Hz. Ai§e, §oyle demi§: Sevde Bint Zem'a ya§
lanmca, giiniinii .Ai§e'ye verdi. Rasulullah (s.a.) Sevde'nin gununii ona 
(Ai§e'ye) tahsis buyururlardi. Bu hadisin benzeri Buhari'nin sahih'in:. 
de Ziihri kanallyla ... Ai§e'den rivayet edilmi§tir. 

Said ibn Mansur der ki: Bize Abdurrahman ibn Ebu Zenad'm ... 
Urve'den rivayetine gore; o, §oyle demi§tir : Allah Teala Sevde vc 
benzerleri hakkmda «Eger kadm kocasmm serke§liginden . veya 
·yiiz ~evirmesinden endi§e ederse .. . l l ayetini indirdi. Sevde y~lanmi§ bir 
harum idi. Allah RasUlu (s.a.) nun kendisinden aynlmasmdan korktu 
ve yerini kaybetmek istemedi. Allah Rasulii (s.a.) nun Hz . .Ai§e'ye olan 
sevgisini v~ onun Hz. Peygamberin yarundaki derecesini anlayarak Hz. 
Peygamber ile olan giiniinii .Ai§e'ye verdi. Hz. Peygamber (s.a.) de bu
nu ka,bul buyurdu. 

Beyhaki der ki : Bu hadisi Ahmed ibn Yunus, Hasan ibn Ebu ze .. 
nad'dan mevsul olarak rivayet etmi§tir. Hadisi ayru kanaldan Hakim 
de Miistedrek'inde rivayetle §Oyle demektedir : Bize Ebu Bekr ibn is
hak'm.. . Urve'den, onun da .Ai§e'den rivayetine gore; Hz. Ai§e, §Oyle 
demi§: Ey kizkarde§imin oglu, Allah Rasulii yanrm1zda kalma husu
sunda bizim hi~birimizi digerlerinden iistiin tutmazd1. Bizi dola§madigi 
giinler azd1r. Giinunii kendisine tahsis buyurduguna ula§mcaya kadar 
harumlarmdan herbirine dokunmaks1zm yakla§Ir ve sonuncusunun ya
nmda gecelerdi. Sevde Bint Zem'a ya§larup Allah Rasulii (s.a.) nun ken
disinden aynlacagmdan korktugunda : Ey Allah'm Rasulti, benim gu
niim Ai§e'nindir, demi§ ve Allah Rasulii (s.a.) de bunu kabul buyur
mu§tu. Ai§e devamla §6yle der: i§te bu konuda Allah Teala: ccEger ka
dm kocasmm serke§liginden veya yiiz ~evirmesindne endi§e ederse ... » 

ayetini indirdi. 
Hadisi Ebu Davud da Ahmed i~bn Yflnus'dan rivayet etmi§tir. Ha ... 

kim, hadiSin isnadmm sahih oldugunu ve Buhari ile Miislim tarafm
dan tahric edilmedigini kaydeder. 

ibn Merduyeh de hadisi Ebu Bilal el-E§'ari kanalmdan olmak iize
re Abdurrahman ibn Ebu Zenad'dan; Abdtilaziz ibn Muhammed ed-De
raverdi kanahyla da Hi.~am 'ibn Urve'den muhtasar olarak rivayet et
m:i§tir. En dogrusunu Allah bilir. 

Ebu Abbas Muhammed ibn Abdurr~hman ccMu'cem»inin ba§mda 
der ki : Bize Muhammed ibn Yahya'run... Kas1m tbn Ebu Bezze'den 
rivayetine gore; o, §6yle demi§tir: Hz. Peygamber (s.a.) Sevde Bint 
Zem'a'ya talakmi (bo§anmas1m) gondernii§ti. (Bo§anma haberi) ken-
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disine geldiginde; Hz. 'Ai§e'nin yolu iizerinde oturarak, Allah Raslllii'nii 
beklemi§ ve onu goriince §oyle demi§ti : Kelarmm sana indiren ve ya
rat:Lklan iizerine seni se<;en (Allah) adma s6ylerim beni (ric'i nika.lu ile) 
geri al. Zaten benim erkeklerle Hgili bir ihtiyac1m yok. Ancak k1yamet 
giiniinde senin e§lerinle birlikte dirilmek isterim. AlLaih Rasulii de ona 
donmii§, bunun iizerine Sevde : Giiniimii ve gecemi Allah Rasulii (s.a.) 
niin sevgilisine verdim, demi§tir. Bu hadis garib ve miirseldir. 

Buhari der ki: Bize Muhammed ibn Mukatll'in ... Ai§e'd'en riva
yetine gore; o, (<Eger kadm kocasmm serke§liginden veya yiiz gevirme
sinden endi§e ederse ... >> ayeti hakkmda §oyle demi§tir: Bir ki§inin e§i 
yamnda bulunur. Adam ona fazlaca gitmez, ondan aynlmak ister ve 
kadm: Benim durumum haklnnda seni serbest birakiyorum, der. i§te 
ayet bu husus:ta nazil olmu§tur. 

ibn Cerir der ki: Bize ibn Veki'in M§e'den rivayetine gore o, «Eger 
kadm kocasmm serke§liginden veya yiizgevirmesinden endi§e ederse; 
anl'a:§Illa yoluyla aralanm bulmalannda kendileri igin bir giinah yoktur. 
Anla§mak daha hayirhdir.n ayeti hakkmda §Oyle demi§tir : Bir kadm, 
bir erkegin yanmda (nik8.h1 altmda) olur da; kocas1 kendisine fazlaca 
yakla§maz, \!OCugu olmaz ve kadmla sohbeti de yoktur. Bu durumda 
kadm: Beni bo§ama, benim durumum hakkmda sen serbestsin, der. 

Bana Miisenna'mn ... Urve'den rivayetine gore; Hz. Ai§e, «Eger ka
dm kocas1mn serke§lig-inden veya yiizgevirmesinden endi§e ederse ... n 
ayeti hakkmda §oyle demi§tir : Adarmn biristi ya§lanmi§ olur veya gir
kin iki kariSI bulunursa ya§li veya girkin olanma fazlaca gitmez. Ka
dm da: Beni bO§ama, benim durumum hakkmda sen serbestsin, der.n 

Bu hadisi ba§ka bir §ekilde Hi§am ibn Urve'den, onun babasmdan, 
onun da Ai§e'den rivayetiyle Buhari ve Miislim'de mevcuttur. Hamd ve 
minnet Allah'a mahslistur. 

Kan - Kocanm Anl8.§maSI Daha Hayubdlr 

ibn Cerir der ki: Bize ibn Humeyd ve ibn Veki'in ... ibn Sirin'den 
rivayetine gore; o, §oyle demi§tir: Bir adam Hz. Orner (r.a.) e gelerek 
bir ayeti sordu. Hz. Orner bundan ho§lanmayarak onu kam\!ISiyla dov
dii. Bir digeri gelerek «Eger kadm kocas1mn serke§lii?;inden veya yiiz
gevirmesinden endi§e ederse ... » ayetini sordu. Hz. Orner: Bu gibi §ey
leri sorunuz, diyerek §oyle devam etti: Bir kadm bir erkegin (kocasi
mn) yamnda bulunur da y~lamr. Kocas1 \!OCUk isteyerek gene; bir ka
dmla evlenir. i§te bu ikisinin iizerinde anla§tlklan §ey caizdir. 

ibn Ebu Hatim der ki : Bize Ali ibn Hasan el-Hesencani'nin .. . Ha-, 
lid ibn Ar'ara'dan rivayetine gore; o, §Oyle demi§tir: Bir adam Ali ibn 
Ebu Talib'e gelerek : «Eger bir kadm kocas1m terketmesinden veya yiiz 
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~evirmes~nden endi§e ederse ... >> ayetini sordu. Hz. Ali §oyle dedi: Bir 
adamm yamnda hamm1 bulunur da ~irkinliginden, ya§llllgmdan, kotu 
huylu olu§undan veya pis olu§undan dolay1 gozleri ondan ~evrilir (onu 
sevmez}. Kadln ondan aynlma,ktrun ho§lanmaz ve mehrinin bir klsrmn
c4tn vazgec;erse bu erkege helaldir. Kad1n (kocas1yla birlikte olacaklan) 
gtinlerinden onun lehine .feragat ederse bunda da bir bets yoktur. 

Ebu Davud et-Tayalisi, ~u'be'den, o da Hammad ibn Seleme ve 
Ebu el-Ahvas'dan; ibn Cerir ise israil kanahyla Semmak'den bu ha
disi rivayet etrni§lerdir. Bu tefsir; aym zamanda ibn Abbas, Ubeyde 
es-Selmani, Mticahid ibn Cebr, ~a'bi, Said ibn Ctibeyr, Ata, Atiyye 
el-Avfi, Mekhul, Hakem ibn Utbe, Hasan, Katade ve imamlar ile selef
ten bir~ogunun da tefsiri olup bu ayetten maksadm bu olduguna dair 
bir ihtilaf bilmiyorum. En dogrusunu Allah bilir. 

~afii der ki: Bize ibn Uyeyrie'nm Ztihri'den, onun da ibn el-Mti
seyyeb'den rivayetine gore; Muhammed ibn Mesleme1nin klZI Rafi ibn 
Hadic'in yamnda (nikah1 altmda) idi. Rati onun ya§hhgmdan veya 
ba§ka bir durumundan ho§lanmayarak bo§amak istedi. 0 da: Beni bo
§ama, bana uygun gorecegin kadar zaman (gece) ay1r, dedi ve «Eger 
kadm kocasmm serke§liginden veya ytiz ~evirmesinden endi.~e eder
se ... » ayeti nazi! oldu. 

Hakim de Mtistedrek'inde bu hadisi Abdtirrezzak kanahyla ... Said 
hm el-Mtiseyyeb ve Stileyman ibn Yesar'dan, bundan daha uzun olarak 
rivayet etmi§tir. 

Haf1z Ebu Bekr el-Beyhaki der ki: Bize Ebu Said ibn Ebu Amr'm ... 
Ztihri'den rivayetine gore; Said ibn Mtiseyyeb ve Stileyman ibn Yesar 
§oyle demi§lerdir : (<Eger kadm kocas1mn serke§liginden veya ytiz ~evir
mesinden endi§e ederse ... » ayetinde zikredilen ki§inin hammmdan ytiz 
~evirmesi konusundaki stinnet §oyle idi : Ki§i hamrmndan ytiz ~virir 
ve ·ba§ka birini ona tercih ederse; onu bo§amak isteyebilir, ya da gerek 
malmdan ve gerekse nefsinden ona bah§edecegi. bir §ey kar§Ihgl yanm
da kalmasm1 te§vik edebilir. Kadm, onun yanmda kallr ve bo§amasm
dan ho§lanmaz ise; bu durumda o ka.dmm tercih ettigi §ey hakkmda 
bir gunah yoktur. Ona bo§amaYI teklif etmez ve malmdan kadmm raz1 
olacag1 bir miktan ona verme, gerek malmdan ve ,gerekse nefsinden 
ona aYlracag1 miktar tizre yamnda kalmas1 konusunda anla§Irlarsa bu; 
erkek ir;in dogru ve kadmm bu konudaki anla§mas1 ca.iz olur. Said ibn 
Mtiseyyeb ve Stileyman «Anla§ma yoluyla aralanm bulinalannda ken- · 
dileri ic;in bir gtinah yoktur. Anla§lllak daha hay1rhd1r.» ayetinde; Al
lah'm zikretmi§ oldugu anla§may1 da kaydettiler. Bana anlatildlgina 
gore; Hz. Peygamber (s.a.) in ashabmdan olan Rati ibn Hadic el-Ansa
ri'nin yamnda bir kad1n vard1. 0 ya§lamnca onun tizerine gene; bir k1zla 
evlendi ve bu genci ona tercih etti. Rafi'in ya§'h han1m1 kendisini bo-

Tefsir, C, V. F. 123 
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§amaslm istedi. 0 da. bir talak Ue onu bo§adl. Sonra ona miihlet verdt. 
iddetinin bitimine yakm ona dondii (ric'at). Yine gene; harumm1 ken
disi iizerine tercih edince tekrar bo§amasm1 istedi. 0 da ikinci bir talak 
ile onu bO§ayarak kendisine niiihlet verdi. Ve iddetin bitimine yakm tek
rar dondii (ric'at) ve gene; harummi ona tercih etti. Kadm tekrar bo
§amasrm isteyince: Ne istiyorsun, senin ic;in bir tek talak kalmi§tir. 
Sana verilen kadanyla yetinip kalmak mi yoksa senden aynlmam1 mi 
istersin? dedi. Kadm: Hayrr, kalmak istiyorum, dedi ve Rafi bu §ekil
de onu ahkoydu. Bu, ikisinin anla§masi oldu. Rafi, tercih ettigi ayn
callk §artlyla yanmda kalmasma raz1 oldugundan bunda bir beis gor
memi§:ti. 

Bu hadisi biitiiniiyle Abdurrahman ibn Ebu Hatim babasmdan ... 
Said ibn el-Miiseyyeb ve 8iile:yman ibn Yasar'dan rivayet etmi§ ve 
uzun §ekliyle zikretmi§tir. En dogrusunu Allah bilir. 

ibn Abbas'tan rivayetle, Ali ibn Ebu Talha <<AnlR§IDak daha ha
Yirhdir.» ayetinde muhayyer blrakmanln; yani kocarun kanslm, kal
makla ayr1lmak arasmda muhayyer kilmas1mn, kocanm onun iizerine 
ba§ka birini tercih eder halde devammdan daha haytrh oldugunun kas

dedildigini, soylemi§tir. 
Ayetin zahirinden anla§1ld1gma gore; kar1-kocamn, kadmm baz1 

haklarmdan koca lehin:e feragat etmesi; kocarun da bunu kabul etmesi 
§artlyla anla§malan biitiiniiyle aynlmalanndan daha hayirhdir. Nite
kim Hz. Peygamber (s.a.) giiniinii Hz. Ai§e'ye buukmas1 §artlyla 8evde 
Bint Zem'a'Yl yanmda tutmu§, ondan aynlmarm§ ve hammlan 1c;inde 
b1rakml§t1r. Bu davram§m me§ru' ve caiz oldugunu iirnmetine goster
mek ic;in boyle yapmi§tlr. Onun hakkmda en faziletli 'alan da budur. 
Allah katmda uyu§mak aynllktan daha giizel oldugu ic;in Allah Teala: 
<<Anla§mak daha hay1rhdlr.» buyurmu§tur. BO§anma AJlah Teala'ya 
c;ok sevimsiz gelir. Ebu Davud 've ibn Mace'nin Kesir ibn Ubeyd kana
hyla Abdullah ibn Omer'den rivayetlerine gore; Allah Rasulii (s.a.) : 

· Allah'a en sevimsiz gelen helal bo§amad1r, buyurmu§lardir. 
Bu hadisi mana olamk ve miirsel halde Ebu Davud da rivayet et

m:i§tir. 
Allah Teala: <cEger iyi davramr ve sak1mrsamz Allah; i§ledikleri

rinizden haberdardir.» buyuruyor. Kendilerinden ho§lanmadigmiz (ka
dmlara) katlanir ve onlann benzerlerine aytrdi~mz kadar onlaia da 
vakit aymrsamz Allah Te,ala bunu bilir ve bunun mukabilinde size en 
bol miika.fati verir. 
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Allah Teala : ((Ne kadar isteseniz yine de kadmlar arasmda adalet 
yapamazsm1z.» buyurmu§tur. Ey insanlar, kadmlar arasmda ·butun yon
leriyle e§it da:vranmaya asia gucunliz yetm.eyecektir. Gorunu§te bir 
gece birine, hir gece digerine aJirmak suretiyle bir e§itlik meydana gel
se bile ibn Abbas, Ubeyde es-Selmani, Mucahid, Hasan el-Basri ve Dah
hak ibn Muzahim'in de royledikleri gibi; sevgide, §ehvette ve cima'da 
mutlaka bir e§itsizlik olacakt1r. 

ibn Ebu Hatim der ki: Bize Ebu Zur'a'mn ... ibn Ebu MUleyke'den 
rivayetine gore; o, §oyle demi§tir: ((Ne kadar istesemz yine de kadm~ 
lar arasmda adalet yapamazsmlZ.» ayeti Hz. Ai§e hakkmda nazil ol
mu§tUr. Hz. Peygamber (s.a.) onu digerlerinden daha fazla severdi. Ni
tekim imam Ahmed ve Siinen sahiplerinin Hammad ibn Seleme kana
llyla Hz. Ai§e'den rivayet ettikleri bir hadiste o, §Oyle demi§tir : Allah 
Rasulu (s.a.) kadmlar1 arasmda (geceleri) ~bolli§ttirur, bunda adaletli 
davramr, sonra §oyle derlerdi : AUah'rm, sahip olup (gucumun yettigi) 
hususlarda benim taksimim budur. ~ Senin sahip olup benim sahip ol
madigim hususta -kalbi ~asdediyor- beni levm etme. 

Bu hadisin lafz1, Ebu Davud'un olup isnad.1 sahihtir. Tirmizi ise 
'§oyle der : Hadisi Hammad ibn Zeyd ve bir\!oklan mlirsel olarak nvayet 
et~lerdir. Bu, daha sahihtir. 

Allah Teala : ccBari bir tarafa meyletmeyin.)> buyuruyor ki; onlar
dan birine meylettiginiz takdirde bu meyletmede butu.nuyle ileri git
meyiniz. ((Ki oburunu ask1daym1§ gibi birakmayasimz.» 

ibn Abbas, Mucahid, Said ibn Cubeyr, Hasa.n, Dahhak, Rebi' ibn 
Enes, Suddi ve Mukatil ibn Hayyan: Kocas1z ve bo§anmami§ gibi bi
rakmayasmiz, §eklinde anlami§lardlr. 

Ebu Davud et-Tayalisi §6yle der: Bize Hemmam'm ... Ebu Hfuey
re'den rivayetine gore; Allah Rasulu (s.a.) §oyle buyurmu§lardi.r: Ki
min iki kans1 olur da onlardan 'birine meylederse; k1yamet gunu iki ya
nmdan birisi dU.§ii.k olarak ·gelir. 

Hadisi imam Ahmed ve Sunen sahipleri Hemmam ibn Yahya'dan 
bu §ekilde rivayet etmi§lerdir. Tirmizi hadisin Hemmam taraf1ndan mus
ned olarak rivayet edildtgint sayler. Hadis:i Hi§am ed-Destvai, Katade'
den rivayet etmi§ ·ve bu ht:.disin sadece Hemmam tarafmdan merfu' ola
rak rivayet edildiginin bilindi.g: soylenirdi, demi§tir. 

AUah Teala: r('Eger araYl duzeltir ve ha:ks1zllktan sakm1rsamz; 
§Uphe yok ki Allah Gafur, Rahim oland1r.» buyuruyor ki; ; butUn i§le
rinizde dogru da vra:mr, sahip oldugunuz hususlarda adaletle taksim 
yaparsamz, butUn durumlanmzda Alla:h'tan korkarsamz, kadmla·rdan 
baZisma meyletmeniz yuzunden meydana gelen (gunah1) Allah Teala 
bagU?fayacaktlr. 

Allah Teala : crEge·r ay,nllrlarsa Allah her birini nimetinin geni§ligi 



. 1956 iBN KESiR (Ciiz: 5: Sure: 4 

ile rengin kllar. Allah Vas'i', Hakim olandrr.)) buyuruyor ki bu uc;iincu 
durum olup aynhk halidir. Allah Teala haber veriyor ki (kan-koca) ay-

. . 
nld1klannda; Allah erkegi ayrlldl.g-I. e§rinden daha hay1rlunm ona vermek 
suretiyle; kadma da aynldl.g1 e§inden daha hayirliSiru vermek suretiyle 
mtistagni k1lar. «Allah Vasi', Ha1kim olandir.)) ihsam geni§, nimeti bu
·ytik, butun i§lerinde, takdirlerinde ve kanun koymasmda hikmet sahibi 
olandir. 

----"'--- -- i Z A H I 

«Kadmlar arasmda adalete gtic; yetiremezsiniz.)) E§it davranmamz 
imkans1zdn·. Onlar ic;in gereken konularda, fazlahk veya eksiklige hie; 
meyletmeden e§itsizlik imkans1zd1r. Bunun ic;in sizin uzerinizden tama
men adaletli davranmak gorevi kaldmlmi§tir. Bu konuda sizden iste
nen sorumluluk; gucuniiz yettigince kendi kabiliyet ve takatinizi har
cadiktan sonra, yapabileceginiz §eydir. <;iinkii giic; yetirilemeyen konu
da teklif yiiklemek, zuliim hududuna dahil olur ki, «Rabbm kullarma 
zuliim edici degildir.)) :Oenildi ki : Bunun anlarm, sevgide adil olmakt1r. 
Hz. Peygamber (s.a.) in e§leri arasmda gtinlerini taksim edip adil dav
randigmi ve; benim giiciimiin yettigi konuda payla§tlrmam, budur. Se
nin sahip olup da benim sahip olmadlg1m §eyden dolaYI beni sorumlu 
tutma, dedigi nakledilir. Yani sev.giden sorumlu tutma, demektir. <;iin
kii Hz. Ai§e (r.a.) Hz. Peygamberin hammlan arasmda en c;ok sevdigi 
hamm1yd1. Denildi ki : Hammlar arasmda adaletli da vranmak, son de
rece zor bir i§tir. Bu zorluk o noktaya varrm§tlr ki; guc; yetirilemeyecegi 
vehmi do~n~tur. <;iinkii hammlar arasmda geceleri payla§tlrmada, 
yiyecekte, sozle§mede, baki§ta, iltifatta, iyi davranmada, §akada, oyna§
mada ve daha benzer SaYISIZ konularda e§it davranmak, insan giiciiniin 
di§ma c;1kmak gibidir. Bu husus, butiin e§leri sevildigi zaman ooyledir. 
Ya goniil ic;lerinden birine meyledecek olursa, o zaman «butiiniiyle 
meyletmeyiniz. )) Sevilmeyene zulmetmeyiniz, butuniiyle s1kmtl verme~ 
yiniz, onlann nzasm1 almadan taksimat yapmaym1z. Yani kolayhk ve 
geni§lik <;erc;evesi ic;erisinde biitiiniiyle meyletmekten kac;mmak gerekir. 

\ 

( ....... .. ) c<Onu bo§lukta b1rakrm§ olursunuz.)) Yani kocas1z ve bo§an-
marm§ olarak bo§lukta b1rakm1§ olursunuz. Ubeyy'in k1raetinde bu ayet 
( ;,; ~I IS IA,J.J.:U ), hapiste b1rakm1§ gibi olursunuz, §eklin
dedir. Hadiste denir ki iki e§i olup ta ic;lerinden birine temayiil goste
ren; k1yamet giinii iki yarundan bir taraf1 egik olarak gelir. Rivayete 
gore Hattab oglu Orner (r.a.) Rasulullah'm e§lerine bir mal gondermi§ 
Hz. Ai§e (r.a.) demi§ ki: Orner, biitiin peygamber e§lerine mi boylesini 
gonderdi. HaYir demi§ler, Kurey§'li olanlara boylesini gonde·rdi, oteki-
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lere ba§kasrm. Hz. Ai§e demi§ ki: Ba§uit kald1r, c;iinkii Rasillullah (s.a.) 
bizim aram1zda, mahm ve canm1 dag1tmada adaletli davramrdl. Rasu
lullah (s.a.) geldiginde kendisine bildirilince; o, hep.sine ayru §ekilde ver
mi§. Muazm iki e§i varml§, birinin yanmda oldugu zaman otekinin evin
de abdest almazml§. Her iki e§i de bir ve ba iizerine olniii§ler ve onlarm 
ikisini de birlikte bir kabre gommii§. (Zama~eri, Ke§§af, I, 568:- 569) 

Bu boliim, ayetin hiikmii ile ilgili konudadlr. Ozet olarak denile
bilir ki: Bir adamm iki veya daha fazla hamm1 olursa giinlerini onla
rm arasmda e§it olarak payla§tlrmast vacibtir. Payla§tlrma i§inde e§it 
davranmazsa, Allah'a isyan etrrti§ olur. Zulme ugraffil§ olan kadlnm 
onun iizerinde hakk1 vard1r. Geceleyin yatmada, e§itlik §arttlr. Birle§me 
konusunda §art degUdir. <;iinkii bu enerji ve kalbi temayiile dayamr. 
Bu konuda kendine malik olamaz. Eger bir adamm bir hamm1 bir de 
cariyesi varsa; hiir kadlna iki gece, cariyeye de bir gece aymr. Eger daha 
onceki hammlanmn uzerine yeni bir hanrm alml§Sa; 0 yeni hanlmmm 
yamnda yedi gece kalabilir. Eger yeni ald1g1 hanlm bakire ise boyledir. 
Dul ise ona iic; gece tahsis eder. Bu sfueden sonra taksimi yeniler ve ara
lannda €§it dag1tim yapar. Ancak koca bu eski hanimlanndan ayn ola
rak yeni hammma tahsis ettigi geceleri, tekrar eski hammlarma da ayrr
maz. Yani bunu ta'viz etmez. Buna Ebu Kllabe'nin Enes ibn Malik'den 
rivayet ettigi §u hadis-i §erif delalet eder: Dul kadm iizerine bakire 
:kadlnla evlenen kimse; hammmm yamnda yedi gece kallr ve ondan 

· sonra gecelerini taksim eder. Dul kadmla evlenmi§Se onun yamnda iic; 
gece · kahr, sonra gecelerini taksim eder. Bu, siinnettir. Ebu Kllabe der 
ki : :isterseniz bu sozii Enes'in Hz. Peygambere kadar yiikselttigini s<>y
leyebilirsiniz. Nitekim Buhari ve Miislim bunu Sahih'lerinde tahric 
e~lerdir. Ki§i sefere c;1kt1gmda hammlanndan bir klsmmt beraberin
de gotiirebilir. Ancak bu takdirde aralarmda kur'a ile sec;me yapmas1 
§arttlr. Sefer siiresince gec;irdigi gecelerinin kal"§lhgmi, diger hamm
lanmn yamnda gec;irmesi gerekmez. 

Bir §ehirde jkamet siiresi miisa.firlik miiddetini a§mad1g1 siirece 
-sefer ne kadar uzun olursa olsun- diger e§leri ic;in sefer kar§lllgmda 
gece tahsis etmesi gerekmez. Hz. Ai§e'den rivayet edilen §U hadis blina 
delalet etmektedir. Hz . .Ai§e der ki : RasUlullah (s.a.) sefere c;1kmak is
tediginde e§leri arasmda kur'a c;ekerdi. Hangisinin payma dii§erse 
onunla beraber sefere c;lkardl.Bu hadisi Buhari fazlahkla tahric eder. 
(Hazin, Lubab, rr, 181) . 

----oOo----
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131 - Goklerde olanlar da, yerde olanlar da Allah'In
drr. Andolsun ki biz; senden once kendilerine kitab veri
lenlere de, size de hep, Allah'dan korkun, diye tavsiye et
tik. Kufr ederseniz, muhakkak ki goklerde olanlar da yer
de olanlar da Allah'1n'd!r. Allah; Gani ve Hamid oland1r. 

132 - Goklerde olanlar da, yerde olanlar da Allah'In
drr. Vekil olarak Allah yeter. 

133 - Ey insanlar, o dilerse; sizi goturur de yerinize 
ba~kalann1 getirir. Allah buna kadirdir. 

134 - Kim dunya mukafatln1 isterse bilsin ki; dunya
nin da, ahiretin de mukafat1 Allah'1n katlndad1r. Allah 
Semi', Basir oland1r. 

Goklerin ve Yerin Miilkii Allah'mdir 

Allah Teala bu ayetlerde, goklerin ve yerin sahibi olup her ikisin
de de kendisinin hakim oldugunu haber veriyor. Ve: «Andolsun ki, biz 
senden once kendilerine kitab verilenlere de, size de hep, Allah'tan kor
kun diye tavsiye ettik.» buyuruyor. Yani onlara; nas1l tek ve ortag1 ol
mayan Allah'a ibadet etmek suretiY,le Allah'tan korkmayi tavsiye etmi§
sek, size de aym §ekilde tavsiyede bulunduk, buyurmu§tur. 

Allah Teala: ((Ktifr ederseniz, muhakkak ki goklerde olanlar da 
yerde olanlar da Allah'md1r ... » buyuruyor. Ba§ka bir ayet-i kerime'de 
de MUsa. (s.a.)nm kavmine §Oyle dedigini haber vermektedir : «Siz ve 
yeryiiztinde bulunanlarm hepsi nankorltik etseniz muhakkak ki Allah 
(hepinizden) mtistagnidir .. . >> (ibrahim, 8) . Ba§ka bir ayet-i kerime'de 
de : «Ktifredip ytiz gevirmi§lerdi. Allah ise hi<; bir §eye muhtag olma
digmi gostermi§ti. Allah Gani'dir, Hamid'dir.» (Tegabtin, 6) buyuru
yor ki; Allah Teala kullarmdan mtistagnidir. Takdirinde kanun koyma
smda hamda layiktlr. 

Alla'h T_eala : <<G6klerde olanlar da, yerde olanlar da Allah'mdu. 
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Vekil olarak Allah yeter.>> buyuruyor ki; herkesi kazaruilgl ile degerlen
dirir. Her §eye gozetici ve §B.hid O'dur. 

Yine Allah Teala : «Ey insanlar, o dilerse sizi goturiir de yerinize 
ba§kalanm getirir. Allah buna kadirdir.>> buyurur ki; O'na isyan etti
ginizde sizi giderip, ba§kalanyla sizi degi§tirmeye elbette O'nun gucu 
yeter. Nitekini ·ba§ka bir ayette de §oyle buyurur : · «Eger O'ndan yUZ ~e
virirseniz, yerinize sizden ba§ka bir kavmi getirir, sonra da onlar sizi.n 
benzerleriniz olmazlar.>> (Muhammed, 38). Seleften birisi der ki: Al
lah'm emrini tutmazlarsa kullar Allah'a kaT§l ne kadar al~ak ve de
gersizdirler. Allah TeAla bir ayet-i kerime'de de : «isterse sizi giderir 
ve yeni bir yaratlk getirir. Bu, Allah'a gore gu~ degildir.n (Fabr, 16 - 17) 
buyurmaktadlr. · 

Allah Teala: <<Kim dunya mukB.fatrm iste<rse bilsin ki; dunyanm da, 
ahi:i:etin de mukafatl Allah'm katmdadlT.>> buyuruyor k:i; ey dunyadan 
ba§ka du~uncesi olmayan ki§i; dunya ve ahiretin s~vab1 Allah'm katm
dadrr. Bundan ve ondan isteciiginde, Allah verir ve seni zengin kllar. 
Nitekim ba§ka ayetlerde de §oyle buyurur : «insanlardan oylesi var
dir ki; Ey Rabb1m1z; bize dunyada ver, der. Onun B.hiretten nasibi yok
tur. Kimi de: Ey Rabbnmz; bize dunyada iyi hal ver, ahirette de iyi 
hal ver ve bizi ate§ azabmdan koru, der. i§te onlann kazand1klaruidan 
nasibleri vardrr.>> (Bakara, 200 - 202), «Kim ahiret kazancm1 isterse; 
onun kazancm1 arttmnz ... >> (~fua, 20), «Kim ge~ici dunyay1 isterse, 
onun iQin oradan diledlgimiz kadar diledigim[z kimseye hemen veririz ... 
Bak nas1l onlan birbirlerine tistiin k1ldlk.>> (isra, 18- 2'1) 

ibn Cerir ise ayeti §oyle tefsir eder: iman izhar eden mtinafiklar
dan kim dunya mukafatlm isterse; bilsin ki dunyanm mukafatl Al
lah'm katmdad1r. (Bu da mtis'lumanlarla birlikte onlar i~in kazamlan 
ganimet ve benzeri §eylerdir.) Ahiretin. de mukafat1 Allha'm katmda
dlr. Bu iSe Allah Teala'mn onlar i~in cehennem ate§inde haz1rlam1§ 
oldugu cezad1r. BOylece ibn Ce'Tir bu ayeti : «Kim dunya hayat1m ve 
SUsUnU isterse ... yapageldikleri zaten hep bo§ ve batildir.n (Hud, 15 -
16) ayeti gipi tef~ir etmi§ olmaktadlr. 

Bu ayetin manasmm ~Ik oldugu §Uphe goturmez. Ancak birinci 
ayetin bununla tefsirt §Uphelidir. Zira Allah Tea.Ia'mn : «Dunyamn da 
ahiretin de mukafatl Allah'1n katmdad1r.» kavli dtinya ve ahirette hay
rm haZir buluiunas1 bususunda ·~1kt1r. Hem ·bu, hem oteki onun elin
dedir. Hikmeti klt olan ki§i sadece dtinya i~in ~·all§makla yetinmemeli; 
bilakis gayreti dunya ve a·hirette yuce arzulara nail olmaya yonelmeli
dir. Bunlarm hepsinin donu§u fayda ve zarar elinde olanad1r -ki o da 
kendinden ba§ka ilah olmayan Allah'trr- insanlar arasmda dunya ve 
ahirette mutluluk ve mutsuzlugu oolti§tll'Ten, birine ya da oburiine 
hak kazanmalan yonuyle onlaxdakini bilerek, aralannda adil davranan 
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O'dur. Bunun i<;indir ki, Allah Teala: «Allah Semi', Basir olandrr.» bu
yurmu§tur. 

135 - Ey iman edenler; kendiniz, ana-baban1z ve ya
kinlanniz aleyhinde de olsa Allah i<:;:in ~ahid olarak adaleti 
gozetin. ister zengin, ister fakir olsun; onlan Allah'1n ko
rumasi daha uygundur. Adaletinizde heveslere uymaym. 
Eger dilinizi biiker veya yiiz <:;:evirirseniz; Allah, yaptiklan
nizdan haberdard1r. 

Allah Teala; iman eden kullanna adalet uzere olmalanm emredi
yor. Ondan saga ve sola sapmayacaklar, Allah i~in, ay1playamn ayipla
masi onlan bundan ahkoymayacak, hi<;bir §ey onlan bundan <;evirme
yecek, bu konuda birbirlerine yardimci olup, arka f.!Ikacaklardir. 

Allah Teala: «Allah ic;in §B.hid olarak adaleti gozetin.» buyuruyor. 
«~ahidligi Alla;h ic;in yapm.» (Talak, 2) ayetinde de belirtildigi uzere; 
§ahidligin yerine getirilmesi Allah nzas1 ic;in olmalldlr. I§te o zaman §a
hidlik adaletli, gerc;ek, s1hhatli, tahrifden, degi§tirme ve gizlemeden. 
kurtulmw} olur. Bunun ic;indir ki: «Kendiniz aleyhine de olsa ... » bu
yurulmu§tur. Hatta, zaran sana gelse bile §ahidlik yap. Bir i§ hakkmda 
sana soruldugunda sana zaran dokunsa da dogruyu soyle. Muhakkak 
ki Allah Teala kendisine itaat eden kimseleri rahats1z eden her durum
dan <;Ikanp kurtulu§a erdirecektir. 

Allah Teala: <(Ana-babamz ve yaklnlanmz aleyhinde de olsa ... » bu
yuruyor ki; §ahidlik ana-baba ve yaklnlarm aleyh'inde dahi olsa bu hu
susta onlan gozetme; onlara zaran dokunsa da §ahidlik yap: Zira hak; 
herkese hakim olup herkesten oncedir. 

Allah Teala : «ister zengin, ister fakir olsun, onlan Allah'm koru
masi daha uygundur.» buyuTuyor. Birisini; zengin oldugu igin gozetme, 
digerine; fakirliginden dolay1 ac1ma; Allah onlarm i§ini uzerine alrm§
tir. Allah Teala onlan senden daha c;ok dii§linur ve onlara uygun olam 
en iyi bilir. 
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Allah TeaJa : uAdaletinizde heveslere uyrnaym.» buyuruyor. Heves
ler, asabiyyet ve insanlann si~e olan kizgmllgi; i§lerinizde adaleti ter
ketmeye sizi sevketmesin. Tersine hangi halde olursa olsun adalete ya- ' 
pl§lniZ. Ba§ka bir ayet-i kerime'de de '§oyle buyrulur: «Ve bir toplu
luga kar§I olan kininiz sizi adaletsizlige siiriiklemesin. Adalet edin. 0, 
takvaya daha yakmdir.» (M.aide, 8) 

Bu kabilden olarak Hz. Peygamber (s.a.) Hayber ahalisinin meyve 
ve ekinlerini tahmin ve takdir etmek iizere Abdullah ibn Revaha'JI 
gonderdiginde; kendilerine acimasi i~in ona rii§vet vermek istediler de 
Abdullah §oyle dedi: Allah'a yemin ederim ki, size yaratrklarm en 
sevgilisinin yarundan geldim. Siz, saym1zca maymun ve domuzlardan 
bana daha kotiisiiniiz. Onu sevmem ve s:ize k1zmam sizin hakk1mzda 
beni adaletsizlige sevketmeyecektir. Onlar da : GOkler ve yer i§be bu
nunla ayakta durur, dediler. Hadis-i §erif miisned olarak Maide suresin
de tekrar gelecektir. 

Allah Teala : «Eger dilinizi biiker veya yiiz <;evirirseniz ... >> buyuru
yor ki; Miicahid ile Seleften bir~oklan buraJI; §ahidligi tahrif eder ve 
degi§tirirseniz ... , §eklinde anlami§lardir. ( ~1, ) kelimesi tahrif ve 
kasden yalan soylemektir. Nitekim Allah Teahi ba§ka bir ayet-i keri
me'de: «Onlardan bir giiruh va.rdlr ki, kitabda ... dillerini egip biiker
ler.» (Al-i imran, '78) buyurmu§tur. <cYiiz ~evirme» ise §ahidligi g.izle
me ve terketmedir. Allah Teala bir ayet-i kerinte'de: «Onu gizleyenin 
kalbi giinahkardir.» (Bakara, 283) buyurmu§tur. Allah Rasulii (s.a.) 
de §Oyle buyururlar : ~ahidlerin en hayirllsi kendisinden §ahidlik is
tenmeden once gelip §ahidlikte bulunand1r. Bunun i~indir ki, Allah 
Teala onlan (§ahidleri) HAllah, yaptiklanmzdGtn haberdardir.l> sozii ile 
tehdid buyurmu§tur ki, bu sebeple onlan cezalandiracaktlr. 

136 - Ey iman edenler; Allah'a, peygamberine, pey
gamberine indirdigi kitaba ve daha once indirdigi kitaba 
inan1n. Kim Allah'1, meleklerini, kitablanni, peygamberle
rini, ve ahiret giinunii inkar ederse; giiphesiz derin bir sa
plkhga diigmiigtiir. 
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Allah T·eala; iman eden kulianna, imanm biitiin hiikiimlerine, §U'
belerine, riikiinlerine ve temellerine girmelerini emrediyor. Bu, has1I 
olam yeniden tahsil anlamma degil, bilakis kamil olam daha miikem
meUe§tirme, yerle§tirme ve ona devam . kabilindendir. Nitekim mii'min 
her namazmda: ((Bizi, dogru yola ilet.» der ki; bunun anlam1, bizi bun
da basiretli kll, bizim hidayetimizi artrr ve bim bunda sabit kll, demek
tir. Nitekim Allah Teala ba§ka bir ayet-i kerime'de de §Oyle buyurur: 
«Ey iman edenler; Allah'dan korkun ve pey;gamberine inanm.)> (Ha
did, 28). 

«Peygamberine indinligi ki.taba ina;nm.» ayetinde Kur'an kasde
dilmektedir. «Daha once indirdigi kitaba inamn.» klsmmdaki kitab 
ise cins isim olup · daha onceki kitablarm hepsi hakkmda geneldir. 
Kur'an hakkmda ( J.,; ) fiili kuUamlmi§tlr. Zira o kullarm diinya 
ve ahiretleri hakkmdaki ihtiyac;:Iarma gore ve olaylar iizerine parc;:a 
parc;:a inmi§tir. Onceki kitaplar ise, bir biitiin halinde inerdi. Bunun 
ic;:indir ki, Allah Teala: «Daha once indirdigi kitaba ... >> buyurmu§, son
ra d81 : «Kim Allah'1, meleklerini, kitablanm, peygamberlerini ve ahiret 
giiniinii inkar ederse; §iiphesiz derin bir sap1khga dii§mii§tiir.>> buyur'
mu§tur ki; b6yleleri hidayet yolundan <;lkrm§, dogruluktan ve adalet
ten biitiiniiyle uzakla§illl§lardlr. 

137 - Dogrusu inan1p sonra kiifredenleri, sonra ina
nip tekrar kiifredenleri, sonra da kiifiirleri artmi!] olanlan; 
Allah bagi!}lamayacaktir. Onlan dogru yola da eri!}tirme
yecektir. 

138 - Munaf1klara; kendilerine elem verici bir azab 
oldugunu miijdele. 
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139 - Onlar ki mii'minleri brralnp kafirleri dost edi
niyorlar. Onlann taraf1nda izzet mi anyorlar? Dogrusu iz
zet biitiiniiyle Allah'mdlr. 

14P -- 0, size kitabda; Allah'm ayetlerine kiifredildi
gini ve alaya ahndigini i~ittigimizde, onlar ba~ka bir mev
zua intika.l edinceye kadar yanlarmda oturmay1n, yoksa 
siz de onlar gibi olursunuz, diye bildirdi. Dogrusu Allah; 
miimlfiklaFin ve kafirlerin hepsini cehennemde toplaya
caktlr. 

Miimifddar 

Allah TeaJa; imana gelip sonra donen, sonra tekrar imana gelerek 
tekrar imarundan doniip saplkhk iizere devam eden ve sap1khg1 oliin
ceye k~dar artanlarm oliimiinden sonra; tevbesinin kabul olmadigmi, 
Allah'm onlan bagi§lamayacagim, i9inde bulunduklan durumdan 91k1p 

...-\ kurtulacak bir 91k1§ ve hidayet yolu bulamayacaklanru haber veriyor 
ve : «Allah onlan ba~§lamayacaktir. Onlan dogru yola da eri§tirme
yecektir.» buyuruyor. 

ibn Ebu Hatim der ki: Bize babamm ... ikrime'den rivayetine gore 
ibn Abbas «Sonra da kiifiirleri artrm§ olanlan ... » ayeti hakkmda §6yle 
demi§tir: Oliinceye kadar kiifiirleri iizere devam edenleri, demektir. Mii
cahid de ayru a91klamayi getirmi§tir. 

ibn Ebu Hatim'in Cabir el-Mualla kanallyla Amir e§-~a'bi'den ri
vayetine gore; Hz. Ali: Dinden donen ii\! kere tevbe etmeye davet edi
lir, demi§ ve : «Dogrusu inarup, sonra ktifredenleri, sonra inarup, tekrar 
kiifredenleri, sonra da kiifiirleri artmi§ olanlan Allah bagi§lamayacak
tir. Onlan dogru yola da eri§tirmeyecektir.)) ayetini okumu§tur. 

Allah Teala: «Miinafiklara, kendilerine elem verici bir azab oldu
gunu miijdele.» buyuruyor ki; miinafiklar bu niteliklerinden dolayi iman 
etmi§, sonra kiifretmi§ ve kalbleri miihiirlenmi§tir. Allah Teala onlan 
«mii'minler yerine kafirleri dost edindikleri» sifatiyla nitelemi§tir. Ger-
9ekten onlar ka.firlerle birHktedirler. Onlan sever, ve onlara sevgilerini 
gizlerler. Onlarla ba§ba§a kald1klarmda ise : ((Biz sizinle beraberiz. Ken
dilerine muv8.f1k oldugumuzu g6stermek suretiyle mii'minlerle ancak 
alay edicileriz.» derler. Allah Teala kafirleri sevmelerinden dolay1 onlan 
kmayarak : «Onlann taraf1~da -izzet mi anyorlar?» buyurmu§tur. 

Sonrn Alla:h Teala izzetin biitiiniiyle tek ve ortag1 olmayan Allah'a 
ve Jdmin i\!in izzet k1irm§Sa ona rut oldugunu haber veriyor. Nitekim 
ba§ka ayetlerde de §6yle buyurulur : «Kim izzet istiyorsa, izzet biitii-
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' niiyle Allah'mdir.» (Fat1r, 10), «Oysa izzet AHah'm, peygamberinin ve 
mii'minlerindir. Fakat miinaf1klar bunu 'bilmezler.» (Miinafikun, 8). 

Bu itadelerin maksad1; izzeti Allah katmda istemeye, O'nun kul
luguna, ilticaya, bu diinya hayatmda ve §ahidledn · dikildigi k1yamet 
giiniinde yard1m ve zaferin kendilerine ait oldugu mii'min kullan ciim
lesine dahil olmaya te§vikten ibarettir. 

Burada imam Ahmed'in rivayet ettigi §U hadis-4 zikretmemiz uy
gun dii§ecektir : Bize Hiiseyn ibn Muhammed' in ... Ebu Reyhane'den 
rivayetine gore; Hz. Peygamber (s.a.) §Oyle buyurmu§lardir: 

izzet ve oviinc; arayarak kendisini dokuz kafir ataya nisbet eden 
ki§i; ate§te onlann onuncusudur. Hadisi sadece imam Ahmed rivayet 
etmi§tir. Ebu Reyhane Ezd kabilesindendir. Ansardan oldugu da soy
lenmi§tir. Buhari'nin kaydettigine gore ismi ~em'un'dur digerleri ise 
~em'Un oldugunu soylemi§lerdir. En dogrusunu Allah bilir. 

Allah Teala: o, size kitabda; Allah'm ayetlerine kiifredildigini ve 
alaya ahndigmi i§ittiginizde; onlar ba§ka bir mevzua intikal edinceye 
kadar yanlannda oturmaym. Yo~a siz de onlar gibi olursunuz, diye 
bilcMrdi, buyuruyor. Size Ula§tlktan sonra nehyedileni i§lediginizde, Al
lah'm ayetlerinin kiifredilip alaya ahndigi, noksan goriildiigii bir yerde 
onlarla birlikte oturmaya raz1 oldugunuzda ve bu konuda onlara ses 
c;IkarnJ.adig-Jmzda; onlarm ic;inde bulundugu duruma onlarla birlikte 
siz de ortak olmu§sunuz, demektir. Bunun ic;indir ki, Allah Teala : 
c<Yoksa siz de (gi.inah i§lemede) onlar gibi olursunuz.» buyurmu§tur. 
Nitekim bir hadiste de §oyle buyurulur : Kim AHah'a ve ahiret giiniine 
inanml'§Sa ic;kinin dola§tlnldigi bir sofraya oturmasm. 

Bu ayet-i kerime'de nehyedilen konu daha once inzal olunduguna 
i§aret edilen En'am suresindeki ayet olup mekkidir ve : ccAyetlerimizi 
c;eki§meye dalanlan gordiigiin vakit onlardan yiizc;evir.» (En' am, 68) . 
ayetidir. Mukatil ibn Hayyan'm s6yledigine gore bu ayet; En'am su
resindeki ayet ile neshedilmi§tir. Yani c<Yoksa siz de onlar gibi olur
sunuz.>> ayeti c<Allah'dan sakmanlara, onlann hesabmdan bir §ey yok
tur. Fakat bir nasihattir. Olur ki saklmrlar.» (En'am, 69) ayeti ile 
neshedilmi§tir. 

Allah Teala: «Dogrusu Allah miinMiklarm ve kafirlerin hepsini 
cehennemde toplayacaktlr.» buyurmu§tur ki, onlar; ka.firleTle kiifiirde 
ortak olduklan gibi Allah Teala cehennem ate§inde ebedi kalma hu
stisunda onlan ortak edecek:tir. Ceza, azab, baglar ve zincirler, tath su 
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degil, irin ve kaynar sular i~mede onlan ebediyyet evinde bir araya ge
tirecektir. 
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141 - Onlar hep sizi gozetleyip dururlar. Allah'tan 
size bir zafer gelince: Sizinle beraber degil miydik? der
ler. Kafirlere zaferden bir pay dii~tiigii zaman da onlara : 
Size iistiinliik saglayarak mii'minlerden korumad1k m1? 
derler. K1yamet giinii ararnzda hiikiim verecek Allah'trr. 
Allah, mu'minlerin aleyhinde kafirlere asla frrsat verme
yecektir. 

M~naf1klann Karakteri 

Allah Teala bu ayet-i kerime'de; miinafiklarm, iman edenlerin mu
sibetlere du~ar kalmalanm gozetlediklerini, gii<; ve kuvvetlerinin sona 
ermesini, kiifriin onlara gale-be <;almasim ve dinlerinin bitmesini gozet
tiklerini haber veriyor. «Allah'tan size (Allah'm yardum ve te'yidi ile 
zafer ve ganimet elde etmek suretiyle) bir zafer gelince : Sizinle be
raber degil miydik? derler. (Bu sozleri ile iman edenleri sevdiklerini 
gostermek isterler. Uhud giinii oldugu gibi baz1 zamanlarda iman eden
lere galebe <;almmasi suretiyle) kafirlere zaferden bir pay dii§tiigii za
man (ki peygamberler boyle durumlarda imtihan edilmi§ ve neticede 
giizel akibet onlarm olmu§tur.) Onlara :Size iistiinliik saglayarak, mii'
minlerden korumad1k m1? (Gizlice size yardrm ettik, onlan yalmz bi
rakmak suretiyle neticede siz onlara galib geldiniz,) deTler. 

( ...... .-........ ......... ) 
Bu sozleri de onlarm, kafirleri sevdikie~ini ifade etmektedir. Onlar 

hem inananlara ve hem de kafirlere, onlada birlikte pay al,abilmek ve 
onlarm hilelerinden emin olabilmek i<;in, yapmac1k davramrlardi. Bu
nun yegane sebebi ise, imanlanmn zaytf11g1 ve yakinlerinin azllgi ol- · 
mu§tur. 

Alla:h Teala: «KJYamet giinii aramzda hiikiini verecek Allah'tlr.» 
. buytiruyor ki; ey miinatiklar, Allah T,eala'nm i<;ini'zdelki kotiiliikleri bil-
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mesi ile k1yamet gunu aramzda htiktim verecektir. Dtinya hayatmda 
gorunti§te §er'i htiktimlerin hakkm1zda uygulanmasma kanmaym (al
danmaym). Muhakkak bunda Allah'm bir hikmeti vard1r. i~lerinizde
kilerin ortaya doktilecegi, gogiislerde olanm yoklanacag1, kiyamet gtinti 
sizin gori.i§leriniz size asia fayda vermeyeceiktir. 

Allah Teala : «Allah, mti'minlerin aleyhinde kafirlere asia f1rsat 
vermeyecektir.>> buyuruyor. 

Abdi.i:rrezzak der ki: Bize Sevri'nin ... Yiisey' el-Kindi'den rivaye
tine gore; o, §Oyle demi§tir: Bir adam Ali ibn Ebu Talib'e gelerek: 
Allah, mti'minlerin aleyhinde kaf.irle:re asia f1rsat vermeyecektir.» ayeti 
nas1ld1r? diye sordu. Hz. Ali (r.a.) : Yakla§, yakla§, diyerek: <cK1yamet 
gtinti aramzda htikum verecek, AHah'tlr. Allah, mti'minlerin aleyhinde 
kafirlere asia f1rsat vermeyecektir.» dedi. 

ibn Cureyc'in ... ibn Abbas'tan rivayetine gore; o, ccAllah'm, mu'
minlerin aleyhinde, kafirlere asia f1rsat vermemesi>min k1yamet gtinti 
olacagm1 soylemi§tir. Suddi de Ebu Malik el-E§cai'den rivayetle bura
da k1yamet guntintin kasdedildigini soylemi§tir. Stiddi der ki: «Allah, 
mti'minlerin aleyhinde katirlere asia . bir huccet vermeyecektir.» 

Mtisltimanlarm kafirler uzerine musallat k1Immalan, koklerinin 
kazmmas1 suretiyle Allah'm, mti'minlerin aleyhinde katirlere asia fir
sat vermemesinin dunyada ger~ekle§ecegi de kasdedilmi§ olabilir. Ka
firler,' baz1 zamanlarda baz1larma kar§l zafer kazansalar bile neticede 

' I 

zafer ve gtizel aklbet hem dunyada ve hem de ahirette mtittakiler i~in 
olacaktlr. Nitekim Allah TeaJa, ba§ka bir ayet-i kerime'de de §oyle bu
yurmu§tur: cc~tiphesiz ki, Biz peygamberlerimize ve iman edenlere dun
ya hayatmda ... mutlaka yard1m ederiz.» (Gatir, 51). 

Bu durumda bu ayet; mtinaf1klara bir reddiye makammdad1r. On
lar, inananlarm devletinin sana ermesini gozetip beklemi§ler; katirler 
mu'minlere galib gelir ve onlann koktinu kaZITsa diye katirlere kendi 
nam ve hesablarma ko§IDU§lar ve kafirlere kar§l yapmac1k dostluk gos
termi§lerdi. Allah Teala bir ayet-i kerime'de §oyle buyurmu§tur : ccKalb
lerinde hastahk olanlarm ... onlara. ko§U§tuklarml gortirler ... Onlar, i~
lerinde gizlediklerinden dolay1 pi§man olurlar.» (Maide, 52). 

Sahih alan kavle gore alimler; bu a.yeti delil getirerek miisluman 
bir kOlenin, kafirden satm almmas1m yasaklailll§lardir. Zira mtisluman 
kolenin satm almmasmm sahih olmas1 durumunda, kafirlerin onla:ra 
galib ve onlan zelil dti§tirmti§ olduklanm kabul anlam1 vard1r. Baz1lan 
ise, bu all§-ve·ri§in s1hhatine kail olmu§lar ve musltiman kole uzerinde 
kafirin mtilkiyyetinin de.rhal1zalesinin gerekliligini soylemi§lerdir. Bun
da da delilleri ccAllah, mti'minlerin aleyhinde katirlere asia f1rsat ver- . 
meyecektir.» ayet-i kerimesidir. 
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142 - Dogrusu miinaf1klar; Allah'a oyun etmek is
terler. Oysa 0, onlann oyunlarini ba~lanna gec;:irir. Onlar 
namaza tembel tern bel kalkarlar. insanlara gosteri~ yapar
lar. Allah'1 pek az anarlar. 

143 - Ne onlarladirlar, ne de bunlarla. ikisi arasmda 
bocalay1p dururlar. Allah'1n saptird1g1 kimseye yol bula
rnazsin. 

Miimif1klann Oyunu 

Allah Teala'nm: ccAllah'a ve inananlara oyun etmek isterler.H 
(Bakara, 9) ayeti daha once gegmi~ti. Allah Teala burada da: ccDogru
su munaf1klar; Allah'a oyun etmek isterler. Oysa 0, onlarm oyunlanm 
ha'§larma ge\!irir.» buyurmaktadir. ~iiphes'iz Allah Teala oyun etmez. 
Zira 0, gizlilikleri ve gonulleri (kalblerde olanlan) iyi bilendir. Fakat 
mfin8.:f1klan bilgisizlikleri, ilim ve ak1llarmm azh~ sebebiyle; insanlar 

· -yanmda i'§lerinrin revag buldugu ve goriinii'§te '§eriatm hiikiimleri, onlar 
uzerine uyguland1g1 gibi Allah katmda k1yamet gunu hukumlerinin 
aym olacag,.m ve Allah katmda i'§lerinin reva\! bulacagm1 sanarak buna 
inamrlar. Nitekim :A.Uah Teala'nm haher ve~rdigi uzere onlar, k1yamet 
gunu dogruluk uzere olduklanna dair ,AJJah'a yemin edecekler ve bu
nun Allah katmda kendilenne fayda sagLayaca~na inanacaklar. Bu 
lmnuda Allah Teala '§Oyle buyurmaktad1r : cc'Allah'm onlann hepsini ye
niden diriltecegi giin, size yemin ettikle:ri gibi; O'na da yemin ederler.» 
(Mucadile, 18) . 

Allah Teala: ccOysa 0, onlann oyunlanm ba'§larma gegirir. >> bU
yurmaktadtr. Onlarm azgmhk ve sap1khklanm derece derece arttiran 
(onlan sap1khk ve azgmhklarmda devam ettiren), onlan bu dunyada 
haktan ve hakka ula'§maktan uzak tutan ancak Allah't1r. K1yamette 
de durum boyle olacaktlr. Nitekri.m Allah Teala: ceO giin ki, erkek mii'na
fiklarla kadm miinaf1klar, iman -edenlere: Bekleyin, biz I'§Igmizdan 
faydalanahm, diyeceklerdir. >> (Hadid, 13) buyururken bir hadis-i '§erif'te 
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de : Kim yapt1~ ·i§i insanlar gors.iin diye yaparsa Allah da kendisine 
boyle davramr. Kim miirailik yaparsa, Allah Teala da kendisine boyle 
davramr. Allah Teala, insanlara goriinen §ekliyle bir kulun cennete 
gonderilmesini emreder de onu dondiiriip cehenneme koyar, buyurul
mu§tur. Allah bizi bu akibetten korusun. 

Allah Teala: «Onlar namaza tenbel tenbel kalkarlar.» buyuruyor ki; 
amellerin en §ereflisi, fa:ziletlisi ve hay1rhs1 olan namazda miinaf1klarm 
s1fat1 budur. Onlar namaza kalktlklannda tenbel tenbel kalkarlar. Zira 
onlarm namaz k1lmaya niyyetleri yoktur. Onlann huna imanlan ve 
ha§yetleri de yoktur. Onun manasm1 da anlamazlar. Nitekim ibn Mer
duyeh'in Ubeydullah ibn Zahr kanallyla ibn Abbas'tan rivayetine gore; 
o, •§oyle demi§ti'r : Ki§inin namaza tenbei olarak kalkmas1 ho§ goriilme
mi§tir. Ki§inin namaza giiler yiizle, hiiyiik bir istek ve servingle kalk
masl gerekir. Zira o, Allah'a miinacatda bulunmaktad1r. Allah Teala 
onun oniindedir; onu b$§layacak ve dua ettiginde ona icabet ede-. 
cektir. Daha sonra ibn Abbas: «Onlar namam tenbel tenbel kalkarlar.'> 
ayetini okumu§tUr. Bu sozler ibn Abbas'tan ba§ka bir §ekilde de rivayet 
edilmi§tir. «Namaza tenbel tenbel gelirler:» (Tevbe, 54) ayetinde oldugu 
gibi; <<Onlar namaza tenbel tenbel kalkarlar.» ayet-i kerime'si onlarm 
di§ goriinii§lerindeki s1fatlanm ifade etmektedir. Sonra Allah Teala, on
larm i!;lerindeki bozukluklara dair Sifatlanm zikrederek : «insanlara 
gosteri§ yaparlar.» buyurmu§tur. Onlarda ihlas yoktur. Bunun ic;indlr 
ki; insanlarm, kendilerini genellikle gormeyecekleJ"i yats1 vaktindeki 
yats1 namaz1 ve alaca karanllktaki sabah namaz1 gibi namazlardan 
hep geri kahrlar. Nitekim Buhari ve Miislim'de zikredilen bir hadis -i 
§erif'te Allah Rasulii (s.a.) §6yle buyurmu§lardir : 

. 1::;;. J, (J::,Ail!-~G ~;G_ 11 .~1 ;i.,:, ~G.~I;:j:. ~ Li1j.; :-J..:. ~·i ~l 
...... ~ ~ .... -:# _,} '} ,. ....... ,, ........... 

~ J~ -f.~ J~l.i I"(. ·IJ'll\ J::_; )\~)'}I "( • . ~\.ci' ~~~ ;1 ~I.:::_.,. ..lAl j 
\. ~ , , , 

:ll\~ r; .;._ i·iJ~ ~:;.k' ;1:JI ~J~r·~~ ~ ]~ Jl' ;-~k:. ~ ('} 
Miinaf1klara en ag1r gelen namaz: yats1 ve sabah namazland1r. On

larda olan ( ecir ve sevab) 1 bilselerdi, emekleyerek bile olsa o ikisine 
gelirlerdi. istedim ki, namazla emredeyim ve namaza durulsun. Sonra 
birisine emredeyim ve insanlara namaz ktld1rsm da ben yanlarmda 
odun desteleri olan ki§ilerle g1kay1m ve namazda bulunmayanlara gi
deyim. Onlann iizerlerine evlerind ate§le yakay1m. 

Bir rivayette de §Oyle buyurulmu§tur: Nefsim kudret elinde olan 
(AUah'a) yemin ederim ki; onlardan birisi yagll bir kemik veya giizel 
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iki parga bulacagm1 bilse namazda haZir bulunurdu. Evlerdeki kadmlar 
ve gocuklar olmasayd1, onlarm iizefiine evlerini ate§le yakard1m. 

Hafiz Ebu Ya'la der ki: Bi~e Muhammed iibn Ebu Bekr'in ... Ab
dullall'tan rivayetine gore; Allah Rasulii (s.a.), §6yle buyurmu§lardir : 
insanlann kendisini gorecegi yerde namaZI giizel; yalmz kald1gmda da 
kotii kllan kimse; bu hareketi ile Rabbrm haJife alffil§ olur. 

Allah Teala: «AUah'I pek az anarlar.n buyuruyor ki; onlar, namaz- · 
lannda hu§u' duymazlar, ne dediklerini bilme·zler. Aksine onlar, na
mazla:nnda ga;flet iginde olup bo§ §eylerle ugra§Irlar ve bunda kendi
leri iQin diienen haJlrdan yiiz ~e·virnl~ durumdadlrlar. 

imam Malik'in Ala tbn Abdurrahman'dan, onun da Enes ibn Ma
lik'den rivayetine gore; Allah RasUlii (s.a.) §oyle buyurdular: i§te mii
natlk namaz1, ~te miinatrk namaZI, i§te · mi1nAf1k namaz1 : Oturur, gii
ne§i gozler. Giine§ §eytanm iki boynuzu arasma geldiginde (giine§ bat
maya yakla§tlgmda) kalkar ve kiSa k1sa secdeli (kU§un grugas1yla yem 
toplamas1 gibi) dort rek'at ktlar. Ve Allah'1 Gok az zikreder. 

Hadisi Miislim, Tirmizi ve Nesei, tsmail ibn Ca'fer kanahyla Ala 
ibn Abdurrahman'dan rivayet etmi§ler ve Tirmizi; hadisin hasen, sahih 
oldugunu soylemi.~tir. 

Allah Teala: «Ne onlarladtrlar, ne de bunlarla. ikisi arasmda boca
laytp dururlar.>> buyurmaktadtr. Miinaf1klar iman ile kiifiir arasmda 
§a§Irml§ haldedirler. Goriinii§lefliyle ve rigleTiyle ne mii'minlerle, ne de· 
kafirlerle beraberdirler. DI§ g6riinii§leri ile mii'minlerle; ic;Ierlnde ise 
kafirlerle birliktedirler. Onlardan §iipheye dii§eiller de vard1r. Bazen 

, • mii'minlere, bazan da kafirlere meylederler. «ParlaJlnca l§l~nda yiiriir-
ler. SOniip de karanhk gokiince dikiJ:ip kahvenirler.n (Bakara, 20) 

Miicahid, «Ne onlarladlrlar.n kiSmmdan; Muhammed (s.a.) in as
habrmn; <<Ne de bunlarla.n kiSIDindan da; Yahudilerln ka.sdedildigini 
s6ylem~tir. 

ibn 'cerir der ki : Bize Muhammed ibn Miisenna'm ... ibn Omer'
den, onun da Hz. Peygamber (s.a.) den rivayet ettigine gore; Hz. Pey
gamber §oyle buyurmu§lard1r : Miinaft~m benzeri; iki siirii arasmda 
~rrrru:§ koyun gibidir. Bir otekine, bir berikine gider, gelir ve hangi
sine uyacag1m bilmez. 

Hadisi sadece Miislim rivayet etmd§tir. ibn Cerir bir keresinde de 
hadisi Muhammed ibn Miisenna'darn :iibn Omer'de mevkuf olmak 'iizere 
rfvayet edip Hz. Peygambere ula§tlrmaffil§trr. 

Ben de derim ki : 'Bu hadisi imam Ahmed, ishak ibn Yusuf kana
hyla, ismail ibn Ayya§ ve Ali ibn As1m kanahyla, Osman tbn Muham
med ibn Ebu f}eybe kanahyla, Hammad ibn Seleme kanahyla, Sahr ibn 
Ciiveyriye kanallyla ibn Omer'den merfu' olarak rivayet etmi§tir. 

imam Ahmed der ki: Bize Halef ibn Velid'in ... ibn Ubeyd'den, 
Tefstr, C, V. F. 124 



1970 iBN KESIR (Ciiz: 5; SOre: 4 
------------------------------------------------------
onun da babasmdan rivayetine gore; o, bir gfi.n Mekke'de oturuyormu§. 
Abdullah ibn Orner de onunla beraber imi§. Babas1 §Oyle demi§ : Allah 
Raswii (s.a.) : K1yamet gfi.nii mfi.naf1gm benzeri, iki koyun siiriisii ara
smdaki koyun gibidir. Siiriiniin biri gelse onu siiser; digeri gelse, onlan 
da siiser. ibn Omer ise: Yalan soyledin, kavim baba.rm hay1rla (ya da 
iyilikle) anar. Dostunuzun sizin 80ylediginiz gibi oldugunu sarunm. 
Ancak Hz. Peygamber'in §oyle buyurduguna bizzat :ben §ahid oldum : 
iki (koyun) siiriisii arasmdaki koyun gibi, dedi. Digeri : Her iki keli
me de (Rabiz ve Ganem kelimeleri) ayrud1r, deyince ibn Orner: Ben 
·bunu bu §ekilde i§ittim, dedi. 

imam Ahmed der ki: Bize Yezid'm ... Ebu Ca'fer Muhammed ibn 
AJ.i'den rivayetdne gore; o, §oyle demi§tir: Ubeyd ibn Umeyr anlatlyor
du ve Abdullah ibn Orner de yarunda idi. Ubeyd :ibn Umeyr §Oyle dedi : 
Allah Rasulii (s.a.) : Miinaf1gm benzeri iki koyun siirusii arasmdaki 
koyun gibidir. Biri geldigmde onlan siiser; digeri geldiginde onlai'l da 
siiser buyurmu§tu. Abdullah ibn Orner : Oyle degil, Rasulullah (s.a.) : 
Sadece iki koyun siiriisii (Ganemeyn) arasmdaki koyun gibidir, bu
yurdu. Adam klZlp ofkelendi. ibn Orner bunu goriince : Ben §ayet boy-
Ieee i§itmemi§ olsayd1m bunu sana soylemezdim, dedi. · 

( ... ... ... ... ... ... ...... ) 
ibn Ebu Hatim der ki: Bize ba;ba.rmn ... Abdullah ibn Mes'ud'dan 

rivayetine g()re; o, §oyle demi§tir : Mii'min, miinaf1k ve kafirin benzeri 
§U iic; ki§idir: Onlar bir vadiye varmca; birisli yiiriir gec;er. Sonra digeri 
yiiriimeye ba§lar. Vadinin yansma varmca; vadinin ba§mdaki ona ba
gJ.nr: Yaz1klar olsun sana. Nereye gidiyorsun, helak olmaya m1? Ba§
ladigm yere geri don. Gec;mi§ olan da §oyle bagmr : Kurtulu§a gel. Vadi
nin ortasmda olan bir ona, bir digerine bakmaya ba§lar. (Bu arada) 
bir sel gelir ve onu bogar. (Vadiyi) gec;en mii'min; bogulan miinaf1k 
«Ne onlarladlrlar, ne de bunlarla. ikisi arasmda bocalaJ1p dururlar.)) 
kalan ise kafir.dir. 

ibn Cerir der ki : «Ne onlarlad1rlar, ne de bunlarla. ikisi arasmda 
bocaltaJ1p dururlar.)) a yeti hakkmda bize Bi§r'in .. . Katade'den rivayetine 
gore; o, §Oyle demi§: Onlar ger<;ek mii'minler degillerdir. ~irkini a~1ga 
vurmu§, mii§Tikler de degildirler. Bize anlatlldigJ.na gore; Hz. Peygam
ber (s.a.) mii'min, miinafik ve kafir hakklnda §oyle bir misal verirdi: 
Bir nehre giren ii<; ki§i gibidir onlar; mii'min yiiriimeye ba§lar ve gec;er. 
Sonra miinaf1k yiiriir ve mii'mine ula§masma az kala; kafir ona bagmr: 
Bana gel, ben senin durumundan korkuyorum. Mii'min de onu §Oyle 
<;agmr: Bana gel. Benim yarumda §Unlar §unlaT var. Ve yamnda olan
lan SaJ1p do~er. Miinaflk; ikisi arasmda tereddiid edip dururken bir 
dalga gelir ve onu bogar. Miinif1k bu durumda devam edip dururken 
oliiin kendisine gelinceye kadar . §ek ve §iiphe i~indedir. Yine bize anla-
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tlldlg,.na gore; Hz. Peygamber (s.a.) §Oyle 'buyururdu: Miinaf1gm 'ben
zeri iki koyun arasmdaki koyun gi'bidir. Yiiksek bir yerde 'bir koyun 
(siiriisii) goriir, ona vanr ve taruya'bilmek ic;in yakla§II da tarumaz. 
Sonra yiiksek bir yerde ba§ka 'bir koyun (siiriisu) goriir, onlara var1r 
ve taruyabilmek ic;in yakla§Ir yine barumaz. 

Allah Teala buyuruyor ki : «Allah'm saptird1g,. (hidayet yolundan 
c;evirdigi) kimseye yol bulamazsm.» Allah Teala ba~ka ayetlerde de §Oy
le buyurur: «Artlk onu dogru yola erdirecek 'bir kllavuz bulamazs1mz.n 
(Kehf, 17), «Kimi Allah saptmrsa; onu dogru yola gotiirecek yoktur.» 
(A'rat, 186). Allah Tea.Ia'nm kurtulu§ yolundan saptlrd1g,_ miinatik
lan hidayete erdirecek, i~inde bulunduklan durumdan onlan kurtara
cak kimse olmad1gi gibi, Allah Tea.1a'nm hiikmlinu geri c;evirecek kimse 
de yoktur. 0, yaptiklarmdan sorulmaz. Ama onlar sorulacaklardir. 

144 - Ey iman edenler, mii'minleri b1ralnp da kafir
leri dost edinmeyin. Allah'In aleyhinize apa~ak bir ferman 
vermesini mi istersiniz? 

145 - Dogrusu miinaflklar; cehennemin en alt taba
kasmdadirlar. Onlara yardimci bulamazsm. 

146 ·- Ancak tevbe edenler, 1slah olanlar, Allah'a sa
nlanlar ve dinlerine Allah i~in baglananlar miistesnadrr. 
Onlar, mii'minlerle beraberdirler. Allah, mU'minlere bii
yiik bir miikafat verecektir. 

147 ·- Siikredip iman ederseniz; Allah size ni~in azab 
etsin? Allah Sakir ve Alim olandlr. 

Kafirleri Dust Edinmeyin 

Allah Teala mii'min kullanna; mii'minleri biralnp da kitfirleri dost 
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edinmelerini, onlarla sdhbette 'bulunmalanru, arkada§ olmalanm, ih- · 
lash davranmalanru, onlara sevgi ve dostluk hisleri beslemelerini, mii'
minlerin gizli hallerini onlara if§S. etmelerini yasakhyor. Nitekim ba§ka 
bir ayet-i kerime'de de §Oyle buyrulur : «Mii'minler; mii'minleri blra
klp da kaf~.rleri dost edinmesin. Kim :bOyle yapa.rsa Allah ile dostlugu 
kalmaz. Ancak onlardan sakmmaruz miistesnM1r. Allah, size ken
disinden karkmanlZl emrediyor.)) (Al-i imran, 28). 

Bunun i~indir ki ·burada da: «Allah'm aleyhinize (sizi ceza.landlr
mak iizere) a~1k bir ferman vermesini mi istersiniz?)) buyurulmu§tur. 

ibn Ebu Hatim der ki : Bize babamm ... ibn Abbas'tan rivayetine 
gore; Kur'an-1 Kerim'deki ( .;,IJ.a.L ) kelimelerinin hepsi huccet (fer-
man) anlammdadir. 

· Bu hadisin isnad1 sahih olup Miicahid, ikrime, Said ibn Ciibeyr, 
Muhammed ibn Ka'b el-Kurazi, Dahhak, Siiddi ve Nadr ibn Arabi de 
boyle .sOyle:riti§lerdir. 

Allah Teala buyuruyor ki: «Dogrusu miin8.f1klar (i§lemi§ olduklan 
agu kiifiirleri kar§1hg1 olarak klyamet giinii) cehennemin en alt ta-
bakasmdadlrlar.)) · 

Valibi'nin ibn Abbas'ta!Il rivayetine gt>re ( ).:n ,:r J.L...~I 1-!J.J..U\..,; ) 

keldmeleri ate§in en alt tabakas1 anlammdad1r. B~kalan ise §Oyle der
ler : Cennetin derecelert oldugu gibi cehennemin de dereceleri vard1r. 
Siifyan es-Sevri'nin ... Ebu Hiireyre'den rivayetine gore; o: «Dogrusu 
miinafiklar cehennemin en alt tabakasmdadlr.)) ayeti hakkmda §Oyle 
demi.§tir : Uzerlerine ortiilecek tabutlardadlrlar. ibn Cerir de Veki ka
nahyla ... Siifyan'dan bu §ekilde rivayet etmi§tir. ibn Ebu Hatim, Miin
zir ibn §azan kanaliyla ... E'bu HiiTeyre'den nakledildigine gore; o, «Dog
rusu miinaJiklar ce'hennemin en alt tabakasmda4Ir.>> ayeti hakkmda 
§oyle dem.i§tir: En alt tabaka bir takrm evlerdir ki; kap1lan· onlann 
iizerine ortiilecek; alt ve iistlerinden ya:kllacaktrr. 

ibn Cerir der ki : Bize ibn Be§§S,r'm... Abdullah ibn Mes'ud'dan 
rivayetine gore; o, <<Dogrusu miinMikl'ar cehennemin en alt tabakasm"" 
dadlr.)) ayeti hakkmda §O.yle dell1i§tir : Uzerlerine ortiiliip kapattlacak 
ate§ten tabutlardadirlar. 

ibn Ebu Hatim'in Ebu Said el-E§ecc kanahyla. .. ibn Mes'ud'dan 
rivayetine gore; o, «Dogrusu munaf1klar cehennemin en alt tabakasm
dadlr.)) ayeti hakklnda §oyle demi§tir: Onl~n iizerine kapanacak de
mirden tabutlardadirlar. Oyle ortiiliip kilitlenecek lQ nereden a~Ild1g1 
·bilinemeyecek. 

ibn Ebu Hatim der k-i: Bize babarmn ... Kas1m ibn Abdurrahman'
dan rivayetine gore; ibn Mes'ud'·a miinaflkl,ar soruldugunda; §Oyle de-
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mi§: Ate§ten tabutlara konulacaklar ve cehennemin en alt tabakasm
da bunlar iizerlerine kapanacak. 

Allah Teala: «Onlam yard1rnci bulamazsm.» buyuruyor ld; onlart 
i~lerinde bulunduklan durumdan kurtaracak ve onlan elim azabtan ~~-
karacak kimse bulamazs1n. · · 

Sonra Allah Teala, diinyad'a tevbe edenlerin tevbesini kabul buyu
rac$m, tevbesinde ihlash ve amelinde diirii.st olup biitun i§lerinde 
Ra:bbma sanld'lgt takd'irde pi§manhgtm kabul buyura.cagm1 haber ve
rerek: «Ancak tevbe edenler, ISlah olanlar, Allah'a sanlanlar ve din
lerine Allah i~in baglananlar ( az bile olsa salih amellerln kendilerine 
fayda vermesi i~in riyay1 ihlas ile degi§tirenler) mii.stesnad'lr.>> buyur.., 
IDU§tur. 

ibn Ebu Hatim der ki: Bize Yunus ibn Abd'ill-A'la'mn k1raet yo
luyla ... Muaz ibn Cebel'den rivayetine gore; Allah Rasulii (s.a.) §oyle 
buyurmu§lardir : Dininde ihlash ol ki, az amel sana yeterli olsun. 

«Onlar (k1yam~t giiniinde) mii'minlerle ·beTaberdirler. Allah, mii'-' 
minlere biiyiik bir miikatat verecektir.>> 

Sonra Allah Teala; kendi di§mdaki her §eyden mii.st~ oldugunu, 
kullarma giinahlan yiiziinden azab edecegini haber vererek §oyle bu
yuruyor : (l$iikredip iman edeTSeniz (amelleri diizeltir, Allah ve Rasu
liine iman ederseniz) Allah size nicin azab etsin? Allah $akir ve Alim 
olandir.>> Kim §iikrederse §iikriinii kabul buyurur. Kimin kalbi O'na 
iman etmi~e bunu bilir ve buna mukabil bol miikatatlarla onu miika
fatlandmr. 

148 - Zulme ugrayanlarmki ba~ka; Allah Qirkin so
ziin alenen soylenmesini sevmez. Allah Semi', Alim olan
drr~ 

149 - Bir iyiligi aQiga vurur veya gizler, yahut bir ko
tiiliigu affederseniz; §iiphesiz Allah; Afiivv ve Kadir olan
drr. 

Allah'm Aff1 

ibn Ebu Talha, ibn Abbas'tan rivayetle «Allah ~kin soziin alenen 
soylenmesini sevmez.>> ayeti hakkmda §Oyle diyor : ltllah, bir kimsenin 
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diger birine -mazlum olmas1 di§mda-:- beddua etmesini sevmez. An
cak mazluma, kendisine zulmedene beddua etme ruhsat1 vermi§tir ki, 
bu da «Zulme ugrayanlarmki ba§ka.» sozudiir. Eger sabrederse bu; onun 
i~in daha hay1rhd1r. 

Ebu Davud der ki: Bize Ubeydullah ibn Muaz'm ... Ai§e'den riva
yetine gore; onun bir §eyi ~almml§ ve o da (hirsiza) beddua etmeye 
ba§larm§tl. Allah Rasulu §6yle buyurdular: Onun (cezasim) hafifletme. 

Hasan el-Basri der ki: Ona beddua etmesin; All8!h'rm ona kar§l 
. bana yard1m et, hakk1rm ondan al, desin. Ba§ka bir rivayette de §6yle 

demi§: Kendisine zulmedene; onun hukukuna tecavuz etmeksizin bed-
dua etmesine ruhsat verilrhi§tir. _ 

Bu ayetin tefsirinde A:bdtilkerim ibn Malik el-Cezeri der ki : 0, 
sana soven ve senin de kendisine sovdugtin ki§idir. Ancak «Kim zultim 
gordtikten sonra hakkm1 ahrsa, aleyhine bir yol (kmama) yoktur.n 
(§ura, 41) ayeti geregince §ayet o, sana iftira ederse; sen, ona iftira 
etme. 

Ebu Davud der ki: Bize Ka'nebi'nin ... E·bu Hureyre'den rivayetine 
gore; Allah Rasulu (s.a.) §Oyle buyurmu§lardlr: Mazlumun hakkma 
tecavuz olmad1k<;;a kar§Ihkh sovti§en iki ki§inin soyledikleri, onlardan 
ilk ba§layan uzerinedir. 

Abdurrezzak der ki: Bize Musenna ibn Sabah'm Mucahid'den ri
vayetine gore; o, «Zulme ugrayanlannki ba§ka, Allah c;irkin sozun ale
rien soylenmesini sevmez.» ayeti hakkmda §Oyle demi§tir: Bir adam, bir . 
adarm mtisafir eder ve onun musatirliginin hakkml vermez. Mtisatir 
olan ~Iktlgmda insanlara habe~ verip : F·alancaya mtisafir oldum da 
bana musafirligimin hakklm vermedi, der. i§te ~irkin soztin alenen soy
lenmesi budur. Ancak zulme ugrayanlar ba§ka -ki bu da- digerinin, 
mtisafirliginin hakkim eda etmemesi durumundadlr; 

Muhammed ibn ishak der ki: ibn Ebu Nedh'in, Mucahid'den riva
yetine gore; o, «Zulme ugrayanlannki ba§ka, Allah c;irkin sozun alenen 
soylenmesini sevmez.» ayeti hakkmda §6yle demi§tir: Bu, oyle bir ki
§idir ki; bir ba§kasm1 konaklatlp mtisafir eder de, onu guzelce ag1r- 
lamaz. Oteki de c;1klp: Beni iyi mtisafir etmedi, der. Ba§ka bir rivayette 
ise §Oyle demi§ : 0, biniti c;evirilmi§ mtisafirdir. Mtisafir, arkada§l ic;in 
c;irkin sozu alenen sayler. 

Bir c;oklar1 ka!nal~yla Mucahid'den bu .sOztin benzei-i rivayet edil
mi§tir. Nesei ve Tirmizi di§mda bir cem8Jatin, Leys ibn Sa'd kanallyla 
-Tirmizi'nin Lbn Lehia kanahyla-.. , Ukbe ibn Amir'den rivayetlerine 
gfu"e; o, §oyle demi§: Biz: Ey Allah'm Rasulu, sen bizi g6nde·riyorsun 
da biz bir kavme vanyoruz-ve onlar •mZi mtisafir etmiyorlar. (Bize mu
safi~ yemegi vermiyorlar.) Bu konuda ne buyurursun? diye sorduk. 
Allah Rasulu §6yle buyurdular : Blr kavme var1p indiginizde onlar, mu-
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safir i9in gerekeni size emrederlerse; onlardan kabul edin. Eger bunu 
yapmazlarsa miisafir i9in gerekli olan hakkl onlardan alm. 

imam Ahmed der ki: Bize Muhammed ibn Ca'fer'in ... Mikda.m 
Ebu Kerime'den rivayet ettigine gore, Hz. Peygamber (s.a.) §Oyle bu
yurmu§lardtr: Bir miisliiman, bir kavme miisafir olur da; miisa:fir 
mahr11m olarak sabahlarsa, o geceki miisafir yemegini onun ekininden 
re malmdan almcaya kadar her miisliimanm miisafiTe yard1m etmesi 
bir haktir. 

Hadisin bu kanaldan rivayetinde imam Ahmed tek kalmt§ttr. Yine · 
imam Ahmed der ki: Bize Yahya ibn Said'in ... Mikdam Ebu Kerime'
den rivayetine gore; o, Allah Rasulii (s.a.) nii §oyle buyururken i§itmi§: 
Miisafirin gece (yemegi, ikram1) her miisliiman iizerine vacibtir. Bir 
miisafir kimin evinde (avlusunda) mahrum olarak sa:bahlarsa; bu, mii
safir lehine ev sahibi aleyhinde bir bor~tur. Miisatir dilerse yerine g~ 
tirilmesini ister, dilerse terkeder. 

imam Ahmed bu hadisi Gunder, Ziyade ibn Abdullah ve Veki ka
nallanyla Mansur'dan da rivayet etmi§tir. Aym hadisi Ebu Davud da, 
Ebu Avane kanahyla Mansur'dan riv~ye·t etmi§tir. 

Bu ve benzeri hadisle~e dayanarak imam Ahmed ve ba§kalan; mii
safir etmenin (miisafire yemek vermenin) vacib oldugu gorii§iine za
hib olmu§lardtr. Haftz Ebu Bekr el-Bezzar'm rivayet ettigi §U hadis-i 
§·erif de bu ka:bildendir: Bize Amr ibn Ali'nin ... Ebu Hiireyre'den riva
yetine gore; bir adam, Hz. Peygamber (s.a.) e gelerek: Ben:iin bir kom
§U.ffi var ki :bana eziyet veriyor, dedi. Allah Rasulii ona §Oyle buyurdu : 
E§yam 91kar ve yolun iizerine ytg (koy). Adam e§yasm1 ald1 ve yolun 
iizerine atti. Oradan her ge9en; ne oluyor sana? diye sordugunda: 
Kom§um bana eziyyet ediyor, diyor ve ge9en de : Allah'tm, ona la'net 
et, Allah'Im onu riisvay eyle, diyordu. (Eziyyet veren kom§U) : Evine 
don, sana bir d'aha asia eziyyet etmeyecegim, dedi. Hadisi Ebu Da vud 
da Kitab'i.U-Edeb de Ebu Tevbe Rebi' ibn Nafi ·kanallyla ... Muhammed 
ibn Aclan'dan rivayet etmi§tir. 

Hadisi rivayetten sonra, el-Bezzar, §oyle der: Hadisin Ebu Hiirey
re'den sadece bu i.$nad ile rivayetini bilmekteyiz. Ebu Ciihayfe Vehb 
ibn Abdullah ve Yusuf ibn Abdullah ibn Selam da Hz. Peygamber'den 
rivayet etmi§lerdir. · 

Allah Teala : «Bir iyiligi a91ga vurur veya giz\er, yahut bir kotilliigii 
affederseniz; §iiphe yok ki, Allah da Afuvv, Kadir olandtr.» buyuruyor. 
Ey insanlar, bir iyiligi §Ayet a\!tga vurur veya gizlerseniz veya size ko
tilliik eden birini affederseniz; bunlar, sizleri Allah'a yakla§tlran ve 
O'nun katmda sev8.'b1mz1 bolla§tlra:n §eylerdendir. Cezalandn-maya giicii 
yetmekle birlikte kullanm affetmek Allah Teala'nm stfatlarmdandir. 
Bunun i9indir ki : <<Allah Afiivv, Ka:dir olandir.» buyurmu§tur. Bir 
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hadiste §Oyle buyrulur: Hamele-i Ar§ Allah'1 tesbih eder de 'bir ktsrm: 
Bilgi ftzerine bilginden dolayt Seni tesbih ederiz, derler. Diger bir k1snn 
da: Kudretinin uzerine affmdan dolayt Seni tesbih ederiz, derler. Sahih 
· bir hadiste de §i:iyle buyurulmu§tur : Sadakadan dolay1 mal eksilmez. 
Aff1 sebebiyle Allah, ancak bir kulun izzetini arttmr. Kim Allah i~in 
mutevazi olursa, Allah o ki§iyi yuceltir. 

150 - Dogrusu; Allah'1 ve peygamberlerini inkar 
edenler, Allah ile peygamberlerinin aras1n1 ay1rmak iste
yenler, bir kismina-inanir, bir k1smnn da inkar ederiz, di
yerek b~ ikisinin aras1nda bir yol tutmak isteyenler; 

151 - i~te onlar; gerc;:ekten kafir olanlard1r. Kafirlere 
alc;:altiCI bir azab hazirlami~Izdlr. 

152 - Allah ve peygamberlerine iman edip onlarm 
'birini digerinden ayirmayanlara; i~te onlara Allah miika
fatlanni verecektir. Allah Gafllr. Rahim olandrr. 

Allah tie Peygamberlerinin · Aras1m Ayiranlar 

Allah Teala kendisini ve peygamberlerini inkar eden Yahudi ve 
Hrristiy:anlan tehdid ediyor. Zira onlar, imanda Allah He peygamberleri 
arasm1 ayirml§lar; peygamberlerden 'bazJ.Sma imAn ederken bazisiru in
kar etmi§lerdi. Kendilerini buna sevkeden bir delil olmaks1zm mucer
red, ,arzu ve ah§kanllklanyla, babalanndan gordtikleriyle bu yola sap
mi§lardlr. Bunda mucerred heves ve asabiyyetlerinden ba§ka dayanak
lan ve yollar1 yoktur. Yahftdiler -Allall'm la'netleri onlann uzerine 
olsun- isa ve Muhammed (a.s.) in di§mdaki peygamberlere inanmi§
lar; Hlfistiyanlar, peygamberlerin hepsine iman etmi§, fakat peygam
berlerin sonuncusu ve en ftstutiu Muhammed (s.a.) i inkar etmi§lerdir. 
Samiriler ise, Mftsa i:bn imran'm halifesi Yu§a'dan sonra hi~bir pey
gambere iman etmemi§lerdir. Soylendigine gore; Mecftsiler, Zeradft§t 
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denilen bir peygambere iman ederlerdi ki, sonra bunun §eriatmi da 
inkar etmi§ler ve peygamberleri aralanndan kaldmlmi§tl. En dogru· 
sunu AUah bilir. 

Buradan maksad §Udur : Peygamberlerden 'birini inkar ede~, diger 
peygamberleri de inkar etmi§ say11Ir. Allah Teala'nm yecyuzu halkma 
gondermi§ oldugu her peygambere iman gere,kir. (Onlardan) birinin 
peygamberligini hased veya asabiyyetine veya kendi hevesine uyamk 
reddeden ki§inin, peygamberlerden herhangi birisine imamrun §er'i bi'l' 
iman olmad1g1 ~Iktlr. Zira onun bu imam, bir maksad, bir heves ve. 
asabiyyetten dolay1d1r. Bunun ic;in Allah Teala : «Onlar ki; Allah'1 ve 
peygamberlerini inkar ederler.» buyurup on11an, Allah'1 ve peygamber· 
lerini inkar etmekle nitelem:i§tir. «Allah ile peygamberlerinin arasm1 
(imanda) aYirmak isterler, bir kiSmma inan1r, bir kiSrmm da inkar ede
riz, diyerek bu ikisinin arasmda hir yol tutmak isterler.>> Daha sonra 
Allah TeaHt, onlardan haber vererek: «i§te onlar, gerc;ekten kafir olan
lar<ilr.» buyuruyor. ~uphesiz ki onlar, kendisine . iman ettiklerini soy· 
ledikleTi §eyi inkar etmektedirler. Zira bu iman, §er'i bir iman degildir~ 
Allah'm el~isi olmas1 hasebiyle gerc;ekten ona inanrm§ olsalardi burhEm 
baklmmdan daha guc;lu, delil bak1rmndan daha a~Ik olana ve benzerine 
de iman etmi§ olmalan, ya da onun peygamberligi hususunda gerc;ek
ten dU.§U.nmeleri gerekirdi. 

Allah Teala: «Kafirlere alc;altiCI biT azab hazirlaml§lZdlr.» buyur
maktadrr. Gerek peygamberin kendilerine getirdigi gerc;ekler uzerinde 
dU.§U.nmemeleri, ondan yuzc;evirmeleri, kendileri ic;in zaruri olmayan 
dunya menfaatlerini toplamaya yonelmeleri sebebiyle; gerekse Hz. Pey-_ 
gamberin peygamberligini bildikten sonra, onu inkar etmeleri sebe
biyle onu nasll kuc;tik gormii§lerse; Allah Teala da onlara alc;altici bir 
az~b haZirlami§tir. Nitekim Allah Rasulii (s.a.) nun zamanmda Yahudi 
hahrunlarmdan bir ~ogu bOyle yaprm§lard.I. Zira, onlar, Allah Teala'nm 

. I 

ona buyfik peygamberligi vermesini c;ekememi§ler, muhalefet etmi§ler, 
yalanlami§lar, dU.§man olmU§lar ve onunla sava§rm§lardi. Allah Teala 
da ahirette olan zilletle birlikte dfinya zilletini de onlara vermi§tir. Ni
tekim ba§ka bir ayette de §Oyle buyurulur : «Onlarm iisrtune horluk ve 
yoksulluk vuruldu. (Dunyada ve ahirette) Allah'm gazabma ugradi
lar.» ('Bakara, 61). 

Allah Teala : ccAllah ve peygamberlerine iman edip onlarm birini 
di~erinden ayrrmayanlara ... » buyuruyor ki; bununla Muhammed (s.a.) 
ummeti kasdedilmekteqir. Zira onlar Allah'm indirdigi her kitaba, Al
lah'm gonderdigi her peygamberre inarurlar. Ba:§ka bir ayette de Allah 
Teala, §Oyle buyurmaktadir: ccPeygamber de, iman edenler de ona indi
rilene inand1. Hepst de Allah'a, meleklerine ... iman etti.» (Bakara, 285). 
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Daha sonra Allah Teala onla.ra bol miikatat, buyiik sevab ve giizel 
ihsanlar haZirlad1gm1 haber vererek §oyle buyuruyor : «i§te Allah, on
lara (Allah'a ve peygamberlerine inamilklarmdan dolayt) miika.fatla
nru verecektir. Allah (onlard.an ,pazlSmm giinahlan olursa bunlar i~in) 
GafUr, Rahim olandlr.» 

153 - Kitab ehli senin kendilerine gokten bir kitab 
indirmeni isterler. Musa'dan da bundan daha buyugunu is
temi~lerdi. Ve bize. Allah'1 apac;lk gaster, demi~lerdi. Zu
lumlerinden dolay1 onlan y1ldrrrm c;arpm1~t1. Kendilerine 
bunca a<;Ik ayetler ve deliller geldikten sonra da buzag1ya 
taptllar. Nihayet Biz bunu affettik ve Musa'ya apac;lk bir 
huccet verdik. 

154 -- Soz vermelerine kar~1llk Tllr dag1n1 uzerlerine 
kaldlrdlk. Ve onlara : Sehrin kap1s1ndan secde · ederek gi
·rin, dedik. Cumartesileri a~1n gitmeyin, dedik. Onlardan 
ag1r bir te'minat aldlk. 

Ehl-i Kitab'm Tavn 

Muhammed ibn Ka'b el-Kurazi, Siiddi ve Katade der ki : Tevrat'm 
Mlisa'ya yaz1ll olarak indirilmesi gibi Ya:hudiler, Allah Rasulii (s.a.) n
den kEmdilerine gokten bir kitab indirilmesin:i istediler. 

· ibn Cii~c de· der ki : Onun kendilerine getir<ligini dogrulay1c1 
olmruk iizere falana, falana ve falancaya Allah tarafmdan yaz1lmi§ say
!alar indirmesini ondan (Hz. Peygamberden) istediler. Onlar bu sozlerini 
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s1rf bir inad, kiifiir ve inkar o1arak soylemi§lerdir. Nitekim onlardan 
once de Kurey§ bunun bir benzerini Hz. Peygamberden istemi§ti ki bu, 
isr·a suresinde §oyle zikredilmektedir: «DedileT ki: Sen bize yerden bir 
kaynak fl§klrbncaya kadar sruna asla inanmayacag1z.>> (isra, 90). Bu
rada ise Allah Teala: «MUsa.'dan da bundan daha biiyiigiinii istemi§ler 
ve, bize Allah'1 apac1k goster, demi§lerdi. Zuliimlerinden (azgmllklann
dan, saplkhklanndan; kiifiir ve inadlanndan) dolay1 onl1an Yildmm 
carpml'§tl.)) buyuruyor ki bu ayet; Bakara suresindeiki : «Bir de hani 
siz : Ey MUsa., biz Allah'1 apfl.§ikar goriinceye kadar sana inanmayaca
glz, demi§tiniz de baklp dururken, sizi Yildmm ~arpiiD§tl. Sonra sizi olii
miiniiziin arkasmdan §iikredesiniz diye yine diriltmi§tik.)) (Bakara, 55 
-56) ayeti ile te'fsir edilrnl§tir. 

Allah Teala : ccKendilerine bunca ac1k ayetle'r ve d·elille·r geldikten 
sonm da buzag1ya taptllar.» buyurmaktadtr. M1s1r diyarmda Musa 
(a.s.) nin elinde ilzam edici deliller, a~1k ayetleT g.Ordiikten ve Allah 
Teala, Allah dii§mam Firavun ve ordusunun biitiiniinii denizde helak et
tikten sonra, cok gecmeden putlara tapan bir kavme vardllar ve Musa 
(a.s.) ya: «Bize onlarm ila'hlan gibi bir ilah yap . .. >> (A'rfl.f, 138) de
diler. Hz. Musa Allah'a miinacatta bulunmak iizere gittikten sonra, 
onlann buzag1ya tapmalan klssas1 A'raf ve Taha sfuelerinde geni§ce 
zikredilmi§t.lr. Musa doniip de olanlar olduktan sonra, bunu yap1p icad 
edenlerin tevbesini Allah §6yle k1ld1 : Onlardan puta tapmayan11ar ta
panlan oldiireceklerdi. Onlardan bir klSIDl diger bir kiSIDlnl oldiirmeye 
b~lrad1 ve sonra Allah ·Teala onlan diriltm ki, bu anlamda olmak iizere 
Allah Teala : «Nihayet Biz bunu affettik ve Musa'ya apac1k bir huccet 
veTdik.» buyurmaktadtr. 

All~h Teala : «Soz vermelerine kar§lltk Tfu dag1m iizerlerine kal
dlrdlk.» buyurmaktadir. Onlar Tevrat'm hiikiimlerine sanlmaktan im
tina' ettiklerinde ve Musa (a.s.) mn getirdiklerini kabul etmedikleri or
taya c1klnca; Allah Teala, dagr onlarm tepesine dikip kaldlrdi. Sonra 
mecbur birak1ld1lar da kabul edip secde ettiler. (Bu s1rada dag) ba§la
nna gececek korkusuyla ba§lanmn iizerine baki§Iyorlardt. Ba§ka bir 
ayette de bu huslista §Oyle buyrulur : «Rani Biz dagr uzerlerine golge
lik gibi kaldlrmi§hk da, onlar tepelerine dii§ecek sanmi§lardi. Size ver
digimizi kuvvet ve· metanetle tutun ... » (A'raf, 171). 

Allah Teala : <cVe onlara: §ehrin kap1smdan secde ederek girin, 
dedik.>> buyurur. Soz ve fiil olarak kendilerine emredilenlere muhalefet 
ettiler. Onlara Beyt'iil-Kuds'iin kapiSmdan secde ederek girmeleri em-
redilmi§ti. Onlar : ( ~ ) - Allalh'1m cihad1 b1rakmam1z ve ondan 
yii~evirmemiz ve nihayet Tih ~oliinde 40 sene siiriinmemiz sebebiyle 
i§ledigimiz giinahlanmlZI indir. (azalt) .- diyorlard1. (Bu sefer ise) ar-
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kalan uzerinde surunerek girdileT ve : «Bir arpa i~inde bir bugday.» di
yorbu-dt. 

Allah Teala buyuruyor ki : «Cumartesileri a§tn gitmeyin, dedik.» 
Onlara cumartesiyi korumalanm, me§rU.' oldugu (kanun olarak kal
dtgt) surece Allah'm kendilerine haram k1ldlg1 §eylerden sakmmala
rJ.Yl tavsiye etmi§tik. «Onlardan a~r (§iddetli) bir te'minat da aldlk.» 
Onlar ise muhalefet ettiler, isyan ettiler ve Allah Teala'nm yasakladik
lanru i§lemek uzere hileler arad1lar. Butun bunlar A'rat suresindeki : 
<<Omara, denizin k1y1smdaki o kasabamn durumunu sor ... » (A'raf, 163) 
ayetinde geni§c;e anlatllacaktlr. ' 

Safvan ibn Assai hadisinde isra suresindeki «Andolsun ki, biz Mu
sa'ya dokuz tane ' apac;lk ayetler verdik ... » (isra, 101) ayetinde 'gele
cektir. Orada §Oyle denilmektedir: Ey Yahudilerin ileri gelenleri, cu
martesileri a§m gitmemelisiniz. (Cumartesi hakkmda haddi tecavuz 
etmemelisiniz.) 

155 - Sozlerini bozmalan, Allah'In ayetlerini inkar 
etmeleri, peygamberlerini hakSIZ yere oldiirmeleri, kalb
lerimiz perdelidir, demeleri yiiziinden. Dogrusu Allah, kii
furlerine kar~Illk onlann kalblerini miihiirledi de art1k 
pek az1 haric onlar ihanmazlar. 

156 - Kiifretmeleri ve Meryem'e biiyiik iftirada bu
lunmalarlndan. 

157-- Ve Allah elQisi Meryem oglu isa Mesih'i oldiir
diik, demelerinden. Oysa onu oldiirmediler ve asmadilar. 

' J 

I ! 
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Ancak onlara <isa'ya) benzer gosterildi. Onun hakkmda 
ihtilafa dii§erler. Ondan yana §iiphe iQindedirler. Bu hu
sustaki bilgileri anca:k zanna dayanmaktan ibarettir. Onu 
gerQekten oldiirememi~lerdir. 

158 - Bilakis Allah, onu kendi katina yiikseltmi~tir. 
Allah Aziz'dir, Hakim'dir. 

159 - Kitab ehlinden hiv kimse yoktur ki; oliimiinden 
once ona inanacak olmasm. 0 da k1yamet giinii aleyhle
rinde ~ahid olacaktlr. 

Meryem Oglu isa Mesih'in Sonu 

~Bu, onlarm , la'netlenmelerlni, kovulmalarmi, hidayetten uzakl~
tmlrnalanm gerektiren giinahlar ciimlesindendir. On1ar kendilerinden 
alman sozleri ve ahidleri bozmu§lar, Allah'm ~ayetlerini yani onun hue~ 
cetlerini, burhanlanm, peygamberler elinde gormii§ olduklari mucize-

. leri inkar etmi§lerdi. 
Allah Teala: «Peygamberleri h:aksiZ yere oldiirmeleri.. .» buyur

maktadir ki bu; onlarm Allroh'm peygamberlerine saldirmalan ve on~ 
lara kar§I su~ i§lemelerinin goklugundandlr. Onlar peygamberlerden 
biiyiik bir ~ogunlugunu oldiirmii§lerdi. 

«Onlarm kalblerimiz perdelidir demeleri ... ayeti hakkmda ibn Ab<-
' .bas, Miicahid, Said ibn Ciibeyr, ikrime, Siiddi, Katade ve bir goklar1 

§oyle demi§lerdir: Onlar bu sozleriyle kalblerinin ortiilii, perdeli oldu
gunu kasdetmi§lerdir. Bu, mii§riklerin : «Bizi ga~rdi~n §eye kar§I kalfr. 
lerimiz kapalidir.» (Fussilet, 5) demeleri gibidir. Bu ayetin manasmm, 
§Oyle oldugu da soylenmi§tir: Onlla·r kalblerinin ilim igin bir kap oldu
gunu, kalblerinin ilmi ir;erdigmi ve kazandig1m iddia etmi§lerdir. Bu 
gorii§ii Kelbi, Ebu. Salih'ten, o da ibn Abbas'tan rivayet etmi§tir. Bu 
at;Iklamanm bir benzeri de Ba'kara suresinde gegmi§ti. 

Allah Teala : «Dogrusu Allah kiifiirlerine kar§1llk onlarm kalble
rini miihiirledi.» buyuruyor. Birinci g(irii§e gore; kalbleri Allah'm soy
lediklerini kavrayamad1g1 igin sanki onlar, ona ma'zeret beyan etmek
tedirler. Zira «onlarm kalblerini miihiirledi.» buyuruyor. Birinci gorii§e 
gore; kalbleri Allah'm .sOyledikleriil!i. kavrayamad1~ ir;'in sanki onlar, 
ona ma'zeret beyan etmektedirler. Zira onlarm kalbleri perdeli ve ka
palidir. Allah Teala ise, bu sozii ile onlarm kalblerinin kiifiirleri sebe
myle miihiirlenmi§ oldugunu bildirmektedir. ikinci aglklamaya gore 

' !ise; onlann idd'ialan her y<>niiyle onla.ra kar§l tersine r;evrilmektedir. 
Bu Ayetin 'benzeri halkkmdaki at;Iklama yine Bakara suresinde ger;
mi§ti. 

\ 
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Allah Teala : «Artlk pek aZI harl~, onlar inanmazlaT.» buyurmakta
d!r. Onlar kalbleri kufiir, azgmhk ve iman yoksullugu uzere devam et
mektedir. 

«Kufretmeleri ve Meryern'e buytik iftirada . bulunmalarmdan ... » 
ayeti hakkmda ibn A!bbas'tan rivayetle Ali ibn Ebu Talha §Oyle demi§
tir: Yani onlar Meryem'e zina iftirasmda bulundular. Bu gorti§U Suddi, 
Cuyeybir, Muhammed ibn ishak ve bir~oklan payla§Illaktadir. Bu, aye
tin zahirinden de anla§Ilmaktadir. Onlar gerek Meryem'e ve gerekse 
ogluna buyUk iftirada bulunmU§lar ve Meryem'in zani oldugunu, bu 
zinadan ogluna hamile kald1~ru ileri surmti§lerdir. Baz1Ian ise bu fiilin 
o haJlzli iken oldugunu ilave etmi§lerdir. K1yamete kadar devam ede
cek Allah'm la'netleri onlann uzerine olsun. 

<<Ve Allah el~isi Meryem oglu isa Mesih'i oldiirdUk demelerin
den ... » Onlar, kendisi i<;in bu makam1 (Allah'm el~i olma makammi) 
iddia eden ki§iyi oldiirmri.i§tUk, demelerindendir. Bu da onlarm bir is
tihzasi kabilindendir ki, mii§rikler de §oyle demi§lerdir : <<Ey kendisine 
kitB.<b indirilen ki§i, sen mutlaka delisin.» (Hicr, 6). 

Y:ahudilerin -Allah'm la'ne,tleri, gazab1 ve azab1 onlann iizerine 
olsun- haberlerinden olmak iizere anlatlldlgma gore; Allah Teala Mer
yem oglu isa'YI huccetlerle ve hidayetle gonderdiginde, Yahudiler AI
lah'm ona peygamberlik ve parla:k mucizeler vermesini ~ekemediler. 
Onun; anadan dogma korii, alacaliY! !iyile§tirmesi, Allah'm izni ile olii
leri diriltmesi, AHah'm izni ile ~amurdan ku§ §ekli yap1p, ona iifiirme
siyle u~mas1, gozetlenen bir ku§ olmas1 ve bunlara ilaveten Allah'm ona 
ikram ederek onun ellerinde icra ettigi diger mucizeler bu ciimleden
dir. Biitiin bunlara ragmen onu yalanl,adllar, ona muhalefet ettiler ve 
butiin imkanlanyla ona eziyyet etmeye ~ah§tllar. 0 ka.dar ki, Allah'm: 
peygamberi isa (s.a.) onlarla bir beldede oturamaml§ ve annesi ile bir
likte ~ok seyahat yaprm§trr. Onlar bununl'a da yetinmediler ve o zaman
daki Dima§k kralma o'nu jurnaUadllar. Dima§k valisi Jlld!zlara tapan 
mii§riklerden olup o dine sahip olanlara Yunan denirdi. Ona var1p de
diler ki: Beyt'iil-makdis'de bir adam var ki; ~bu ki§i insanlan fitneye 
dti§iiriiyor, onlan saptmyor ve krala kar§l tebasm1 ki§klrtlyor. Kral 
buna ofkelenip Kudiis'teki naibine zikredilen bu ki§iyi yakalamasm1, 
~arrmha germesini, ba'§ma dikenler koymasm1 ve insanlardan onun 
eziyyetini kaldirmasiru yazdi. Mektup Beyt'iil-Makdis valisine ula§mca; 
emre uydu ve Yahudilerden bir grupla :birlikte isa (;;~..s.) run bulun
dugu eve gitti. isa (a.s.) ar~ada§larmdan bir grubun -saJllan oniki ve·
ya onii<; idi. Onyedi oldugu da soylenmi§tir_: i<;inde bulunuyordu. Giin- · 
lerden cum'a olup cumartesi gecesi ikindiden soriraydi. Hz. isa'y1 orada 
ku§attilar. Hz isa olanlan hissedip ya onlann yanma kendisinin <;Ik
masi ya da onl,arm kendi yanlanna girmesinden ba~a ~are olmadigmi 
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g6riince arkada§lanna §Oyle dedi: Hanginiz benim benzerim klllmrsa 
o, cennette ~benim arkada§Imdir. Onlardan bir gene; buna talib oldu. 
Ancak Hz. isa onu bu i§ ic;in ki.ic;i.ik g()rdi.i de sozi.ini.i ikinci, i.i~i.inci.i defa 
tekrarlad1. Her seferinde de sadece o gen~ ortaya pktl ve isa :Sen 
olsun, dedi. Allah Teala ona Hz. 'isa'mn benzerligini verdi de, sanki o 
isa oldu. Evin tavahmdan bir pencere ac;Ildl. Hz. isa (a.s.) yl' bir uyku 
hall kaplad1 ve o halde iken gage yi.ikseltildi (kaldmld1). Nitekim Allah 
Teala §ayle buyurmaktad1r : «Allah buyurdu ki : Ey isa, seni aldi.irecek 
olan Benim. Seni kendime kaldmp yi.ikseltecek ... olan da Benim.» (Al-i 
imran, 55). 

Hz. lsa gage kaldmlmca (evde bulunan) grup di§an <;Iktl. DI§ar
dakiler o genci gari.ince, isa sand1lar ve onu geceleyin allp ashlar (c;ar
miha gerdiler). Ve ba§ma dikenler koydular. Yahucliler Hz. isa'nm asll
masma c;ah§tlklanm ve buna sevindikler-ini ac;1ga vurdular ve Mesih 
ile evde bulunup da onun gage ~ekilmesine §ahid olanlar di§mda Hiris
tiyanlann bir c;ogu bilgisizliklerinden ve a:k1llarmm azhgmdan bunu 
kabullendiler. Geriye kalanlar (diger Hiristiya.nlar) da Yahudilerin san
digi gibi as1lanm (c;arm1ha gerilenin) Meryem oglu Mesih oldugunu 
sandllar. Hatta anlattlklarma gore; Meryem, c;arm1ha gerilenin altma 
oturmu§, ve aglarm§tl. Onun (c;armiha. gerHenin) Meryem'le kar§Ilikll 
~onu§tugu bile saylenmi§tir. En dogrusunu Allah bilir. . 

Bunl&'"ln hepsi yi.ice hlkmetleri geregi, Allah'm kullanm imtiham 
ci.imlesindendir. Allah Teala durumu Kur'an-1 Azim'de a<;Iklami§, beyan 
etmi§tir. 0 Kur'an ki, mucizelerle, huccetlerle ve ac;1k delillerle te'yid 
edilmi§, §erefli elc;isine onu indirm:i§tir. KonU§anlann en dogrusu, alem
lerin Rabbi, gizliliklere ve goni.illerde bulunanlara muttali olan, gakler
de ve yerdeki gizlilikleri bilen, olan ve olacaklan, olmayamn olmas1 du
rumunda nas1l olacag1m bilen Allah Teala (Kur'an-1 Kerlm'inde) §6yle 
buyurur: «Oysa onu oldi.irmediler ve asmachlar. Ancak onlara (isa'ya) 
benre~r g'Osterildi. (Onun benzerini gordiiler de, onu isa sand1lar.) Onun 
hakkmda ihtilafa di.i§erler. Ondan yana §i.iphe ic;indedirler. Bu husU.S
taki bilgileri ancak zanna dayanmaktan ibarettir.» Burada Hz. isa'mn 
oldi.iri.ildi.igiini.i iddia eden Yahudiler ve bunu kabullenen Hiristiyanla
nn cahilleri kasdedilmektedir. Hepsi bu konuda §iiphe, hayret, sap1khk 
ve delilik ic;indedirler. Bunun ic;indir ki, Allah Teala: «Onu gerc;ekten 
oldurememi§lerdir.» buyurmaktad1r. Oldiiriilenin bizzat Hz. isa oldu
gunu kesinlikle bilerek onu oldiirmemi§lerdil". Bu konuda onlar §iiphe 
ve vehim i~indedirler. "«Bilakis Allah onu kendi katmda yi.ikseltmi§tir. 
Allah Aziz'dir, (onun taraf1 saglamd1r, oraya ula§Ilamaz ve onun kapi
sma s1gmana zulmedilmez. Takdir buyurdugu §eylerin hepsinde ve ya
rattigi i§lerin kazasmda) Hakim'dir.>> (En yiice hikmet, kesin huccet, 
bi.iyi.ik hi.ikiimranhk ve evveli bulunmayan (kadim) emir O'nundur.) 
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ibn Ebu Hatim der ki: Bize Ahmed ibn Sman'm ... ibn Abbas'tan 
rivayet ettigine gore; o, §oyle demi§tir: Allah Teala Hz. isa'y1 gage 
yiikseltmek istedigmde; o, arkada§lanmn yanma ~1kt1. Orda havariler
den oniki ki§i bulunuyordu. Onlann yamna evde bulunan pmardan ba
§mdan su damladigi halde ~Ikt1 ve §oyle dedi : i~inizden birisi bana 
iman ettikten sonra oniki kere beni inkar edecek. Hanginizin uzerine 
.benim benzerligim atilsm da, benim yerime 0 oldiiriiis'iin ·ve benimle 
birlikte benim derecemde olsun? Ya§~a k'ii<;Uk olanlanndan bir gen~ 
kalkti. Hz. isa ana otur dedikten sonra, soz'iinu tekrarladi. Yine o gen~ 
kalkti .ve Hz. isa ona otur diyerek sozunu tekrarladl. 0 gen<; yine kal
karak: Ben;. dedi. Hz. isa da: Sen, i§te o'sun, dedi de onun uzerine 
isa'mn benzerligi konuldu. Hz. isa, evdeki bir pencereden gage yiiksel
tildi. Yiahudilerden gelen istek uzer.ine onun benzerini ahp oldurdu
ler, sonra garm1ha gerdiler. Onlardan birisi Hz. isa•ya iman ettikten 
sonra oniki kere onu inkar etti. Bu konuda (insanlar) u~ firkaya aynl
dilar. Bir grup : Allah diledigi siirece, bizimle birlikteydi. Sonra gage 
~1kt1, dediler. Bunlar yakubilerdir. Diger bir firka ise : Allah'm oglu di
ledigi surece ·bizimle i:di, sonra Allah onu kendisine y'iikseltti, dediler. 
Bunlar da Nesturi'lerdir. U~uncu f1rka ise: Allah'm kulu ve el~isi, di-

.ledigi surece bizimle idi. Sonra Allah onu kendine y'iikseltti, dediler ki, 
bunlar da m'iisliimanlardir. Kafir olan iki ziimre, miisluman alan zum
reye galib geldiler ve onlar1 oldfi.rdiller. Allah .Teala Muhammed (s.a.) i 
gonderinceye kadar islam gizli kaldi. 

Bu hadisin isnadi ibn Abbas'a kadar sihhatlklir. Bunun bir benzeri
ni Nesei Ebu K'iireyb'den, o da Ebu Muaviye'den rivayet etmi§tir. Selef- · 
ten ·bir ~oklan Hz. isa'mn Havarilere: Hanginizin uzerine benzerligim 
konulur da benim yerime o old'iirillurse, cennette benim arkada§Imdir, 
demg,ini zikrederler. 

ibn Cerir der ki : Bize ibn Humeyd'in... Vehb ibn M'iinebbih'den 
rivayetine gore; o, §Oyle demi§tir: Hz. isa, yan:mda havarilerden onyedi 
ki:~i oldugu halde bir eve geldi. Onlan burada muhasara ettiler. Muha
sara edenler onlarm yamna girince, Allah Teala hepsini birden isa'mn 
suretine soktu. Onlara: Bize sihir yaptiruz. Ya isa'YI bize a~Iklarsm1z, 
ya da topunuzu Oldur'iirUz, dediler. isa, arkada§lanna: i~inizden kim 
bu g'iin kendisini c~nnet kar§Ihgi satar? diye sordu. i~lerinden birisi; 
ben, dedi ve onlarm yamna \!Ikar~, rben isa'YJm, dedi. Allah Teala ·onU 

isa'mn suretine sokmu§tu. Onu tutup old'iirdiller ve ~armlha gerdiler. 
i§te onlara benzetilmesi buradan ileri gelmektedir. Onlar isa'YI oldur
d'iiklerini sandllar. H1ristiyanlar da onlar gibi onu, isa sand1lar. Allah 
Teala isa'y1 o giin goge yiikseltti. 

Bu hadisin sevkedili§i ger~ekten garibtir. 
i:bn Cerir der ki : Bu soziin bir benzeri yine Vehb'den rivayet edil-

n 
dJ 
rl 
OJ 

el 

~ 
g 
b 
e: 

b 
II 
b 
c 
t : 
s 
~ 
k 
d 



Nisa, 155-159) HAD1SLERLE KUR'AN-I KERiM TEFSIR! 1985 
- - ------ -------------- ------ - --

mi§tir. ~oyle ki : Bana Mtisenna'mn .. . Vehb'den r~vayetine gore o, §Oyle 
diyor: Allah Teala, Meryem oglu Isa'ya diinyadan <;1kacagm1 haber ve
rip bildirdiginde, olfunden korktu ve bu ona zor geldi. Havarileri c;a~np 
onlaTa yemek yaptl; bu gece bizde haZir olun. Benim size ihtiyac1m 
var, dedi. Geceleyin onun yamnda toplandlklannda, onlara ak§am ye
meg•i c;1kard1 ve hizmet etti. Yemegi bitirince ellerini Jlkamaya ve kendi 
eliyle onlara abdest ald1rmaya, ellerini el-bisesiyle silmeye ba§lad1. Bu
nu onun ic;in biiyiikH.ik sayarak ho§lanmadi1ar. Dikkat ediniz, bu gece 
benim yaptlklanmdan dolaYI bana kim bir cevap verirse, o benden de~ 
gildir, ben de ondan deg.ilim, dedi. Bunu kabullendiler (sustular). Biitiin 
bunlan bitirince §Oyle dedi:- Bu gece yemekte size hizmet etmem ve 
eller~nizi ellerimle Jlkamam ~izin ic;in bir ornek olsun. Siz, beni en ha
Jlrlmiz olarak goruyorsunuz. Sizin bir kiSrmruz diger bir kiSmma bti
ytiklenmesin ve benim sizin ic;in kendimi feda etmem gibi sizin baz1mz 
diger baz1lan ic;in kendini feda etsin. Sizden bu gece yardlmiruzi iste
digim, ihtiyac1ma gelince; benim ic;in AUah'a dua edeceksiniz ve eceli
min geciktirilmesini isteyeceksiniz. Dua etmeye kalk1p buna ken
dilerini zorlamak istediklerinde; onlan bir uyku kaplad1 da duaya giic; 
yetiremediler. Hz. !sa onlan uyandmyor ve: Siibhanallah -Allah'I tes
bih ederim- bana yard1m edeceginiz bir gecede sabredemiyor musu
nuz? diyordu. Onlar da : Allah's. yemin ederiz ki, bize ne oldu bilmi
yoruz. Biz, gece sohbeti yapar ve bunu c;ogaltlrdlk. (Ama) bu gece, ge
ce sohbe·tine giiciimiiz yetmiyor. Dua etmek istedigimizde, dua ile bi
zim aram1za bir §ey giriyor, dediler. Hz. !sa: Qoban giderilecek ve surii 
da~laca:k, diyerek buna benzer sozler ooylemeye ba§ladl. Bununla ken
disini kasdediyordu. Daha sonra : Gerc;ek §U ki, biriniz horoz tic; kere 
otmeden once beni mutlaka inkar edecek, biriniz beni mutlaka az bir 
para mukabili satacak ve ucretimi yiyecek, dedi. Qlk1p dag11d1lar. Ya
hudiler onu anyorlard1. Havarilerden birisi olan ~em'un'u yakalad1lar 
ve; bu, onun arkada§larmdandir, dediler. 0 da inkar ederek: Ben onun 
arkada§I degilim, dedi. Onu b1raktllar. Sonra onu ba§kalan yakalad1 ve 
yine inkar etti. Sonra horozun sesini i§itip agladl ve hiiziinlendi. Sabah 
olunca, havarilerden birisi yahudilere gelip: Size Mesih'i gasterirsem 
bana ne verirsiniz? diye sordu. Ona otuz dirhem vereceklerini soyledi
ler. Onlan ald1 ve Hz. Isa'Yl g6sterdi. Bundan once de onlara Hz. Isa'nm 
benzeri gosterilmi§ti. Onu tuttular ve emin olmak ic;in iple baglad1lar. 
Onu bir yandan siiriikliiyor, bir yandan da : Sen oliileri diriltir, §ey
tam kovalar, deliyi iyile§tirirdin. Kendini bu iplerden kurtaramaz mi
sm? diyerek ona tiikiiriiyor ve tizerine dikenler atlyorlardl. Nihayet onu, 
~rrmha gerecekleri agacm yamna getirdiler. Allah Teala da Hz. Isa'Yl 
kendine yiikseltti. Onlar kendilerine gosterilen benzerini c;arm1ha ger
diler ve orada yedi giin kald1. 

Te!sir, C, V. F. 125 
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Sonra Hz. isa'nm annesi ile isa (a.s.) nm tedavi edip de Allah Tea
la'mn delHigini iyile§tirdigi kadin, asllamn oldugu yere aglayarek gel
diler. Hz. isa onlara gelerek: Neye agllyorsunuz? diye sordu. Onlar da: 
Sana agllyoruz, dediler. Hz. !sa : Muhakkak ki, Allah beni kendisine 
yiikseltmi§Ur. Bana hayJ.rdan ba§ka hic;bir §ey gelmedi. Bu, onlara ben
zetilmi§tir. Havarilere soyleyin. Falan falan yerde bana kavu§sunlar, 
dedi. 0 yerde onbir ki.~i Hz. isa'ya kavU§tu. Hz. Isa'y1 satan ve onu 
Yahudilere gostereni kaybetmi§lerdi. Arkada§larma onu sordu. Yap
tlgma pi§man oldu da, intihar etti ve kendini oldiirdu, dediler. Hz. !sa : 
~ayet tevbe etseydi Allah tevbesini kabul buyururdu, dedi ve sonra on
lara, onlarm pe§inden gelen Yahya admdaki ~ocugu sordu. 0 sizinle be
raberdi. Gidiniz, her insan kavminin dili ile konu§Sun, onlan korkutsun 
ve onlan b1raksm, dedi: 

Bu hadisin de ifadeleri gerc;ekten garlbtir. 
Sonra ibn Cerir der ki : Bize 'ibn Humeyd'in ve Seleme'nin, ibn !s

hAk'dan rivayetine gore; o, §Oyle demi§tir : Isa'yl oldi.irmek iizere gon
derilen !srailogullannm Krall - ki onlardan birisiydi- Davud isminde 
biriydi. Onu oldi.irmek iizere soz birligi ettiklerinde -bana anlatlldlgl
na gore- Allah'm kullanndan hic;birisi onun kadar kork~ami§, onun 
kadar feryad etmemi§ ve bunu kendisinden uzaltl&§tlrmas1 ic;in onun 
kadar Allah'a dua etmemi§tir. 0 kadar ki -sand1klanna gore- Ey Al
lah'Im, eger yarat1klarmdan biris1nden bu kaderi c;evireceksen onu ben
den c;evir, demi§ ve bU:nun iizi.intiisi.inden dol,ayt derisinden kan fi§klr
~tl. Onu oldiirmek iizere soz birligf ettikleri yere arkad&§lanyla bir
likte geldi. Onlar, !sa (a.s.) ile birlikte onii\! ki§i idiler. Onlann yamna 
mutlaka gireceklerini anlaymca havarilerden olan arkada§lanna -ki 
onlar oniki ki§i olup Fatrus, Ya'kub ibn Zebedi, Ya:kub'un karde§i Yu
hannes, Endrayis, Filib§, Ebrasilma, Matta, Tomas, Ya'kub ibn Halfiya, 
Tedavesis, Ksaniya ve Yudes Zekeriyya Yuta idiler- bOyle dedi. .. 

ibn Humeyd der ki: Seleme, ibn ish8.k'1n §Oyle dedigini nakleder: 
Bana ismi Sercis olan birisi da.ha zikredilmi§ti. !sa (a.s} dl§Inda oniic; 
ki§i idiler. Onu htristiyanlar inkar etti. ~i.inkii lsa'nm yerine yahudilere 
benzetilerek gO.sterilen o idi. Onikiden biri mi yoksa oniic;i.incu mii ol
dugunu bilmiyorum. Hiristiyanlar; yahudilerin isa'Yl ~armtha gerd·i
gini kabullendiklerinde onu (oniic;i.incii ki§iyi) inkar e,tmi§ler ve Mu
hammed (s.a.) in ona dair getirmi§ oldugu habel"i de reddetmi§lerdir. 
Eger oniic; idiyseler girdikleri yere isa ile birl'ikte ondort ki§i olarak; 
eger oniki iseler onunla birlikte onii~ ki§i olarak girmi§lerdir. 

ibn Ishak der ki: Daha once Hlristiyan iken Mii:sliiman olmu§ bi
risi, bana §oyle anlattl : Hz. isa'ya Allah'dan: «Muhakkak seni kendi 
katrma yiikseltecegim.» emri gelince o, §oyle dedi : Ey Havariler toplu
lugu, gelen topluluga; benim suretime gil"dirilip de, benim yerime onu 
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oldiirmeleri kar§rhgmda cennette benim arkada§rm olmaYl hanginiz 
ister? Sercis : Ben, ey Allah'm Ruhu, dedi. Hz. isa ona : Benim yerime 
otux; dedi ve o da oraya oturdu. Hz. isa (a.s.) goge yiikseltildi. Yahudt
ler gelip onu (Sercis'i) tuttular, c;armrha gerdiler. Qarm1ha gerdikle,ri 
ve onlar ic;in isa'ya benzetilen Sercis idi. Hz. isa ile birlikte girdiklerin
de sa.Yllan belli idi. Onlan gormii§ler ve sayiDI§lardl. Onu yakalamak 
iizere girdiklerinde -iddia ettiklerine gore- isa'Yl ve arkada§lanm 
bulmu§lar, ancak say1dan birini kaybetrili§lerdi. ihtilat ettikleri bu idi. 
isa'yr tammryorlardr. Yudes Zekeriyya Yuta'ya; isa'Yl gt>stermesi ve 
onu kendilerine tamtmasr ic;in otuz dirhem verdiler, o da yamna gir
digimizde ben onu opecegim, dedi. Girdiklerinde isa yiikseltilmi§tL 0 
d.a ·Sercis'i isa'mn suretinde gordii ve onun isa oldugundan §iiphe etme
yerek iizerine kapamp optii. Onlar da onu ahp c;arnuha gerdiler. 

Sonra Yudes Zekeriyya Yuta; yaptlgma pi§man olup iple kendini 
bogarak oldiirdii. Hrristiyanlar ic;inde la;netlenmi§ olup, H;z. isa'mn ar
kada§larmdan sayrlanlardan birisiydi. Hrristiyanlardan bazrlan Hz. isa'
ya benzetilenin Yudes Zekeriyya Yuta oldugunu ve Yahudilerin emu ha
c;a gerdigini samrlar. Hac;a gerilirken §oyle dermi§: Aradrgrmz ben de
gilim. Sizi ona gotiiren benim. 0 2!aman neler oldugunu en iyi Allah 
bilir. 

Miicahid'den naklen ibn Cerir §6yle der: Hz. isa'ya benzettikleri 
bir adamr hac;a gerdiler. Allah Teala, Hz. isa'yr gage diri olarak yiikseltti. 
ibn Cerir'in tercih ettigi gorii§e gore; Hz. isa, biitiin arkada§larma ben
zetilmi§ti. 

Allah Teala buyuruyor ki: ((Kitab ehlinden hie; kimse yoktur ki; 
Oliimiinden once ona inanacak olmasm. 0 da kryamet giinii aleyhle
rinde §ahid olacaktlr. » 

ibn Cerir der ki : Bunun manasmda miifessirler ihtilat etmi§lerdir . . 
Bazrlarr §oyle der: Bunun anlarm; kitab ehlinden hie; kim..c;e yoktur ki; 
Hz. isa'mn oliimiinden 6nce ona ina:nacak olmasm, §eklindedir. Bunl~ra 
gore Hz. isa; Deccal'r oldiirmek iizere indigi zaman, hepsi onu tasdik 
edeceklerdir. Biitiin dinler tek olacaktlr lci, o da Ibrahim (a.s.) in dini 
olan frtrat dini islam olacaktrr. Bu gorii§ii serdede·nleri zikredelim: · 

Bize ibn Be§§ar'rn.. . ibn Abbas'tan rivayetine gore; o, ((Kitab eh
linden hie; kimse yoktur ki; oliimiinden once ona inanacak olmasm.» 
ayeti hakkmda §6yle demi§tir: Meryem oglu isa'nm oliimiinden once, 
demektir. ibn Abbas'm bu gorii§iinii Avfi de rivayet etmi§tir. 

Ebu Malik de ((Oliimiinden once ona inanacak olmasm.» ayeti hak
kmda §Oyle der: Bu, Meryem pglu isa (a.s.) mn niizulii srrasmdadrr. 
Ehl-i kitab'tan ona iman etmemi§ hie; kimse kalmayacaktrr. 

ibn Abbas'tan rivayetle Dahhak ((Kitab ehlinden hie; kimse yoktur 
ki; oliimiinden once ona inanacak olmasm.» ayetinde ozellikle Yahudl-
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lerin; Hasan el-Basrl ise, NecA.§i ve arkada§lannm kasdedildigini soyle
mi§lerd.ir. Her iki gorii§ de ibn Ebu HM1m tarafmdan rivayet edil
mi§tir. 

ibn Cerir der ki : Bana Ya'kub'un ... Hasan' dan rivayetine gore, o, 
«rK.itab ehlinden hig kimse yoktur ki; oliimiinden once ona inanacaik. 
olmasm.» ayeti hakkmda §oyle derni§tir : isa'nm oliimiinden once. Al
lah'a yemin ederim ki e, halen Allah katmda diridir. Ancak indigi zaman 
hepsi biitiiniiyle ona iman etmi§ olacakt1r. 

ibn Ebu Hatim der ki: Bize babamm ... Ciiveyriye ibn Be§ir'den 
rivayetine gore; o, §oyle demi§tir : Bir adamin Hasan'a : Ey Ebu Said, 
Allah, Teala'nm «Kitab ehlinden hig kimse yoktur ki; oliimtinden once 
ona inanacak olmasm.>> stizii hakkmda ne dersin? dlye sordugunu i§it
tim. 0, §oyle cevab verdi: isa'mn oliimiinden once. Allah Teala isa'y1 
(goge) yiikseltti. K1yametten once onu gonde,recek olan da Allah~tlr. 
iyi ve giinahkar (he11kes) ona iman edecektir. Katade, Abdurrahman 
ibn Zeyd ibn Eslem ve birgoklan da bOyle soylemi§lerdir. Dogru olan 
soz de -kesin delillerle in§aallah bimz soma ~Iklayacag1m1z gibi-

- ~bu olsa gerektir. Giiven ve tevekkiiliimiiz AUa:h'adir. 
ibn Cerlr der ki: D1gerleri 1se, bu ayetin manas1m §Oyle anlamak

tadirlar : Kitab ehlinden hig kimse yoktur ki; kendi oliimiinden once 
ona inanacak olmasm.n Bu g6rii§te olanl1ar; gor~lerini §Oyle delillen
dirirler: Oliim halindeki ki§i, o s1rada neyin hak ve ger~ek, neyin de 
battl oldugunu bilir. Qftnkii oliim kendisine gelen, ki§i, son nefesini 
vermeden once dini hususunda hak ile batih birbirinden aytrdeder. 

tbn Abbas'tan rivayetle Ali ibn Ebu Talha, «Kitab ehlinden bi~ 
kimse yoktur ki, Oliimiinden once ona inanacak olmasm.n ayeti hak
kmda §Oyle der : isa'ya iman etmedikge hi~bir yahudi Olmez. 

Bana Miisenna'mn ... Miicahid'den rivayetine gore; o, «Oliimiinden 
once ona inanacak olmasm.>> a yeti hakkmda §Oyle demi§tir : ((Her kitab 
ehli, oliimiinden once isa'ya iman edecektir. ibn Abbas der ki: Boynu 
vurulsa dahi isa'ya iman etmedik~e nefesi ~Ikmaz. (Son nefesini ver
mez.) 

Bize ibn Humeyd'in... ibn Abbas'tan rivayetine gare; o, §oyle de
mi§tir : Yahudi, isa'nm Allah'm kulu ve el~isi olduguna §ehadet et
medik~e olmez. Eceli sHah ile gabukla§tinlmi§ olsa bile. 

Bana Ishak ibn Ibrahim ibn ~ehid'in... ibn Abbas'tan rivayet et
tigine gore; o, «Kitab ehlinden hig 'kimse yoktur ki; oliimiinden once 
ona inanacak olmasm.» ayeti hakkmda §Oyle demi§tir: Bu ayet, Ubeyy'in 
k1raetinde < · ~ _,.. J.:.i ) «Oliimlerinden oncen §eiklindedir. isa'ya iman 
~e.tmedikge higbir Yahudi a.Sla olmeyecektir. ibn Abbas' a soruldu : · Ya 
~ ... \., ,.,. . 

oir evin tepesinden dii§erse ne olacak? Dii§ii§ii Sirasmda soyler, diye 
cevab verdi. Ya onlardan birinin boynu vurulursa, bu husU.Sta ne de~r-
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sin? diye sordular. Dili onu sayler (dili ile geveler), diye cevab verdi. 
( .. .......... ............ ) 
Butiin bu hadislerin ibn .A:bbas'a varan senedleri sahih+,ir. Aym go

ru§ sahih · olarak Mucahid, ikrime, Muhammed hm Sirin'den de .ri
vayet edilmi§tir. Dahhak, Cuveybii- ve Siiddi de bOyle soylerler. Siiddi 
bu gfuii§u ibn Abbas'tan rivayetle Ubeyy ibn Ka'b'm ( ~ y ..,y ) 
<<Oliimlerinden once ... » k1ra·etini de nakleder. 

( ...... ... ..... .. .... .... ) 
ibn Cerlr der ki : Digerleri ise, bu ayet'in manasm1 §Oyle anlaml§· 

Iard1r: Kitab ehlinden hi\! kimse yoktur ki; (kendisi) oliimiinden once 
Muhammed (s.a.) e inanacak olmasm. Bu gorti§te olanlan zikredelim: 

Bana !bn el-Musenna'm .. . ikrime'den rivayetine gare; o, §6yle de
mi§tir: Ne bir H1ristiyan ne de bir Yahudi, Muh~mmed (s.a.) e iman 
etmedik~te olmez. «Kitab ehlinden hi~ kimse yoktur ki; oliimunden once 
ona iminacak olmasm.» .ayetinden kasdedilen anlam budur. 

Sonra ibn Cerlr §oyle der: Bu sozlerden en sahih olaru, blrincisidir. 
Hz. !sa (a.s.) nm niizUiunden sonra ehl-i kitab'tan ona inanmayan kim.: 
se kalmayacaktlr. !sa (a.s.) nm o!Umiinden once hepsi ona im§.n ede
cektir. ~iiphesiz ibn Cerir'in s<>yledigi bu ,gorti§, s1hhatli olan gorii§
tur. Zira ayetlerin aki§ma bak1hrsa; burada Yahudilerin Hz. fsa'mn 61-
diirillup ~tarmiha gerilmesi iddiruanyla, bilgisiz H1ristiyanlann bunu 
kabullenmelerinin batll oldugu anlatllmaktad1r. Allah Teala durumun 
boyle olmadigim, Hz. !sa'ya ba§ka birinin benzetilerek durumu butiin 
a~tikhgiyla anlayamadan onu oldiirdiiklerini, sonra Allah'm onu ken"' 
disine ~tekip yiikselttigini, onun Ba.ki, diri oldugunu, k1yamet gtinun
den once inecegini habet vermektedir. Hz. !sa sap1khk :z:nesihini oldii
recek, ha<;1 k1racak, domuzu oldurecek ve cizye . koyacakt1r. Diger din 
sahiplerinin hi<; birisinin dinini kabul etmeyecek, ancak islam'1 ya da 
klhCl (onlada SaVa§l) kabullenecektir. Bu ayet-i kerime 0 zamanda 
kitab ehlinin hepsinin ana iman edecegini, onlardrun bir ki§inin bile 
onu dogrulamaktan geri kalmayacaf?;lru habeT ve~tir. Bunun i~indir 
ki, Allah Teala : ((Kitab ehlinden hi~ kimse yoktur ki; oiUmiinden once 
ona inanacak olmasm:» buyuruyor. Bu, Yahudilerin ve onlann gorti
§iinii kabullenen H1ristiyanlann oldiirUIU.p h~a gerildigi zannmda ol
duklan !sa'nm olumunden Oncedir. 

Allah Teala : «0 da klyamet gtinii aleyhlerinde §ahid olacaktlr.» 
buyuruyor ki; o, gage yukseltilmezden once ve yeryuzune inmesinden 
sonra onlann amellerine §8.hid olacakt1r. Ayertin mAnas1m <<Her kitab 
ehli isa'ya veya Muhammed (s.a.) e iman etmeden olmeyecektiT.» §ek
Iinde tefsir edenlere gelince; bu, vaklaya uygundur. Zira can ~teki§me 
Slrasmda herkese daha once bilgisiz oldugu §eyler tecelli edecek, 0 da 
iman edecektir. Ancak (oliim) melegmi gormu§ ise 'bu, ona fayda ve-
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rici bir iman olmayacakt1r. Nitekim ·Allah Teala bu surede: (IKotiiliik
leri i.§leyip dururken oliim gelip ~atmca: ~imdi i§te ger~ekten tevbe 
ettim, diyenlerin ... tevbesi kabul degildir. >> (Nisa 18) buyururken; ba§ka 
bir ayette de: «BaskmlmlZI goriince: Yalmz O'na inandlk ... dediler ... 
Ve i§te kafirler burada hiisrana ugrayacaklardlr.>> (Gatir, 84- 85) bu
yurmakt~dlr. Bu ifade, ibn Cerir'in bu sozti reddetme sadedinde ser
dettiklerinin zay1fllgma delalet eder. 0, §Oyle demi.§tir: Bu ayetten 
maksad bu olsayd1, Muhammed'i ve Mesih'i inkar edenlerden Muham
med'e veya Mesih'e iman eden herkes onlarm dini tizere olur ve bu du
rumda da onun dininden olan akrabalan ona varis olamazd1. Zira sad1k 
(olan Allah Teala), onun Oliimunden once ona inanacagm1 haber ver
mi§tir. i§te bu, iyi bir tercih ve a~1klama degildir. Zira imamn fayd·a 
vermeyecegi bir .durumdaki imam ile o ki§inin musluman olmas1 ge~ 
rekmez .. ibn Abbas'1n §U soztinu gormez misin? Ytiksek bir yerden yu
varlall$a veya kl119la (·boynu) vurulsa veya onu bir y1rtlcl hayvan par
~alasa dahi mutlaka isa'ya iman edecektir. Boyle durumlardaki iman 
ise, fayda verecek degildir. Serdettigimiz ayetlere gore bu iman, sahi
bini ktifiirden ~1kanp imana sokmaz. En dogrusunu Allah bilir. 

Ki§i iyice dii§tintip ara§tmrsa, bunun vak~aya uygun oldugu a~1k~a 
anla§Illr. Ancak ayetten bunun k·asdedilmi§ olmas1 gerekmez. Bilakis 
ayette kasdedilen bizim zikrettiklerimizdir. Buna gore Hz. isa (a.s.) nm 
varllg1, gokte hayatmm halen devam etmekte oldugu ve k1yamet gii
nunden once yeryuzune inecegi 1anla§Ilmaktadir. Hz. isa; haktan ve ger
~ekten uzak, birbirine zit ve tenakuz i\!inde sozler soyleyen Yahudi ve 
H1ristiyanlan yalanlamak i~in inecektir. Yahudiler tefrite, Hlristiyan
lar da ifrata dii§mti§lerdir. Yahudiler, ona ve annesme olan iftiralariyla 
onun degerini dti§tirmti§ler, Hlristiyanlar ise, onda olmayam kendisine 
nisbet ederek ovgude miibalaga etmi.§lerdir. Yahudilerin aksine onlar, 
Hz. isa'y1 peygamberlik makammdan rububiyyet makamma ytikselt
mi§lerdir ki, Alla~ Teala hem onlann, hem de bunlann sozlerinden 
mtinezzehtir. Onlarm iddialarmdan mukaddestir. O'ndan ba§ka ilah 
yoktur. 

Hz. isa'mn Yeryiiziine Tekrar inmesi 

Meryem oglu isa'nm ahir zamanda, k1yamet guniinden once gok
ten yerytizune inecegine ve onun tek ve ortag1 olmaks1zm sadece Allah'a 
ibadete davet edecegine dair varid olan hadisleri zikredelim: 

imam Buhari -Allah ona rahmet eylesin- herkes~e kabule mliz
har olmu§ Sahih'inin el ... Enbiya bOlumunde §oyle der : Meryem oglu 
isa (a.s.) nm nuzulii bab1: 

Bize ishak ibn ibrahim'in ... E.bu Htireyre'den rivayetine gore; Al
lah Rasulii (s.a.) §oyle buyurdular : Nefsim kudret elin:de bulunan (AI-
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· lah) a yemin ederim ki; Meryem oglu araruza adaletli hakem olarak 
inecek, hag1 kiracak, domuzu oldiirecek, cizye koyacakt1r. Mal gelecek 
de hig kim.se kabul etmeyecektir. Nihayet bir secde dunyadan ve diin
yadaki §eylerden daha hayirh olacaktir. Sonra Ebu Hiireyre §Oyle ekler : 
Dilcrseniz «Kitab ehlinden hi~ kimse yoktur ki; olumiinden once ona 
inanacak olmasm. 0 da k1yamet giinu aleyhlerinde §ahid olacaktm> 
ayetini okuyunuz. 

Hadisi Miislim de Hasan el-Hulvani ve Abd tbn Humeyd kanallyla 
Ya/kub'dan rivayet etmi§; Buhari ve Miislim, Sufyan ibn Uyeyne kana
hyla Zfrhri'den tahric etmi§lerdir. Buhari ve Muslim ayru hadisi Leys 
kanahyla Zfrhri'den de rivayet etmi§lerdir. 

ibn Merduyeh'in Muhammed ibn Ebu Hafsa kanahyla... Ebu Hu
reyre'den rivayet ettigine gore; Allah Rastllu, §oyle buyurmu§larcllr : 
Meryem oglu~un sizin hakkimzda adaletli bir hakem olmas1 yakmd1r, 
0, Deccal'i ve domuzu oldurecek, hag1 k1racak, cizye koyacakt.Ir. Mal 
ak1p gogalacak ve secde sadece alemlerin Rabbi Allah'a mahstls ola
caktir. Ebu Hureyre der ki: Dilerseniz, Kitab ehlinden hi~ kimse yoktur 
ki; oliimiinden once ona inanacak olmasm, ayetini okuyunuz. Bu sozu 
Ebu Hureyre u~ kere· tekrarlann§tir. 

Bu hadisin Ebu Hureyre'den, ba§ka bir kanalla rivayeti §Oyledir : 
imam Ahmed der ki : Bize Ra.vh'm ... Ebu Hiireyre'den rivayetine gore; 
Allah Rasulu, §oyle buyurdular : Meryem oglu !sa, Fecc er-Ravha'~a 
haec ve umre igin ya da her ikisi igin birden tehlil getirecektir. Bu ha
disi Sufyan Ibn Uyeyne, Leys ibn Sa'd ve Ytlnus ibn Yezid kanallyla 
Zuhri'den sadece imam Miislim rivayet etrni§tir. 

imam Ahmed der ki: Bize Yezid'in ... Ebu Hureyre'den rivayetine 
gore; Allah Hasulu (s.a.), §Oyle buyurmu§lardir: Mezyem oglu tsa ine
cek, domuzu oldurecek, ha~1 imha edecek ve onun ic;in namazda topla
mlacaktlr. Kabul edilmeyecek kadar kendisine mal verilecek ve harac 
koyacaktlr. Ravha'ya inecek ve oradan h!acca gidecek, ya da umre ya
pacak veya her ikisini birle§tirecektir. Bundan sonra Ebu Hureyre: 
«Kitab ehlinden hie; kimse yoktur ki; olumiinden once ona inanacak ol
masm.» ayetini okumu§tUr. Hanzala, Ebu Hiireyre'nin : ((Isa'mn olu~ 
miinden once ona inanacaktlr.» derugini sanffil§tlr. Ancak ben, hep
slnin Hz. Peygamberin hadisi mi, yoksa Ebu Hureyre'nin soyledigi bir 
klsffil var m~dlr bilmiyorum. 

Aym hadisi ibn Ebu Hatim de babas1 kanallyla ... Zuhri'den riva
yet etmi§tir 

Hadisin ba§ka bir kanaldan rivayeti §Oyledir: Buhari der ki: Bize 
ibn Bukeyr'in ... Ebu Hiireyre'den rivayetine gore; Allah Rasulii (s.a.) 
§Oyle buyurmu§tur : imainimz sizden oldugu halde, Meryem oglu Me
sih aramza indiginde siz ne olacaksm1z? hadisi rivayette Ukayl ve Ev-
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zai de ona tabi olmu§lardir. Hadisi, imAm Ahmed de .Abdiirrezzak kana
hyla... Ziihri'den rivayet etmi§; Miisli:m ise Yfulus, Evzai ve ibn Ebu 
Zi'b kanahyla tahric et~tir. 

Hadisin ba§ka bir kanaldan rivayeti §Oyledir : imfun Ahmed der ki : 
Bize Affan'm ... Ebu Hiireyre'den rivaye,tine gore; Hz. Peygamber (s.a.), 
§oyle buyurdular: Peygamberler iivey karde§lerdir. Anneleri degi§ik, 

, dinleri birdir. B~m. Meryem oglu isa'ya insanlann en layiklyim. Zira 
benimle onun arasmda (ba§ka bir) peygamber yoktur. 0 inecektir. Onu 
gordiigiiniizde tamrsm1z: Klrmizi ve beyaza ~alar renkte birisidir. t.Tze
rinde hafif sar1 renkte iki e~bise vard1r. Kendisine y~hk isabet etme
mi§ olsa bHe, ba§mdan su damlar gibidir. Ha~1 k1racak, domuzu oldiire
cek, cizye koyacak, insanlan islam'a davet edecektir. Onun zamamnda 
Allah Teala islam di§mda biitiin dinleri kald1racak ve onun zamanm
da Mesih Deccal'i helak edecektir. Sonra ye~iiziinde emniyyet hasil 
olacak da aslanlar develerle, kaplanlar ineklerle, kurtlar koyunlarla 
birlikte otlayacak, ~ocuklar yilanlalfla oynayacak da onlara zarar gelme
yecektir. Hz. tsa kirk sene kalacak, sonra vef.at -ederek miisliimanlar 
onun iizerine ( cenaze) namaz1 kilacaklardlr. 

Bu hadisi Ebu Davud da Hiidbe ibn Halid'den, o da Hemmam ibn 
Yahya'dan rivayet etmi§tir. ibn Cerir'in bu ayetin tefsirinde -ki ondan 
ba,kasl bu ayetin tefsirinde bu hadisi zikretmemi§tir- Bi§r ibn Muaz 
kanahyla . .. Ebu HU.reyre'den rivayetinde §U fazlahk vard1r: islam iize
rine insanlarla harbedecektir. 

( .... ..... ... · .... .. .. .. .. ) 

K1yamet AHimetleri 

Muslim, Sahih'inde der ki : Bana Ztiheyr ibn Harb'm... Ebu Hii
reyre'den rivayetine gore; Allah Rasulii (s.a.), §Oyle buyurmu§lardlr : 
Rum (lar) A'mak, (veya Dabi:k'a) ininceye kadar klyamet kopmaya
caktlr. Medine'den onlara kar§I o giinde yeryiiziiniin en hayirhlann
dan miite§ekkil bir ordu t;Ikacak. Kar§l kar§Iya tam olarak dizildikle
rinde Rumlar: Bizden esir olanlarla bizim aramiZI serbest .b1rakm da 
onl,arla harbedelim, diyecekler. Miislfunanlar ise: Hayir, Allah'a yemin 
ederiz ki; sizirile kard'e§lerimizin aras1m se·rbest birakmayiz, diye kar
§Ihk verecek ve harbedecekler. Onlartian ii~te biri hezimete ugrayacak 
ve Allah Tea.Ia onlarm tevbesini asia kabul etmeyecek. (Bunlar harbte 
kac;anlardir.) t.T~te biri ise Allah katmda §ehidlerin en fustiinleri olarak 
oldiiriilecek. Kalan iic;te biri zafere kavu§acak ve asia aralannda fitne 
zuht1r etmeyecek ve Kostantiniyye'yi fethedecekler. Ganimetleri ara
lannda bolii§tiikleri s1rada, klll~lanm zeytin aga~larma aSmi§ olacak
lar. Bu s1rada §eytan onlarm ic;inden ~1k1p: Muhakkak ki Mesih (Deccal) 
arkiaruzdan ailelerinize hiicum etmi§tir, diye bag1racak ve onlar da ~~-
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kacaklar. Bu haber yaland1r. Onlar ~am'a geldiklerinde (Decca!) ~Ika
cak. Onlar harbe hazirllk yap1p saflanru diizeltirlerken namaz vakti 
geHp namaza kalkllacak ve Meryem oglu isa'yi g()Iiince tuzun suda eri
digi gibi eriyecek. Biraksa yok oluncaya kada;r kencij kendin~ eriyecek. 
Fakat Allah Teala onlan bunun eliyle .katledecek de onlarm kanuu 
onun klsa m1zragmda onlara gasterecek. 

Diger bir hadis-i §erif: imam Ahmed der ki: :aize Hii§eym'in ... 
ibn Mes'ftd'dan rivayetine g()re; Allah Rasftlii (s.a.) §5yle buyurdular: 
Mi'rac'a ~lkanldig'lm gece ibrahim, Mftsa ve isa (a.s.) ile bulu§tum. 
K1yamet hakklnda miizakerede bulunuyorlardi. DururtlU ibrahim'e b1.: 
raktllar. 0 : Bu konuda bende bilgi yok, dedi. Mftsa'ya tevcih ettiler, o 
da : Bu konuda benim bilgim yok, diye cevap verd'i. Nihayet isa'ya yi)
neldiler. Ve ondan cevab beklediler. 0 da §Oyle de:di: Onun vaktine ge
lince; onu Allah'dan ba§ka hi~ kimse bilmez. Rabb1mm· bana verdigi 
sozde muhakkak Decca! ~Ikacakt1r. Benim elimde iki dal ·olacak. Beni 
g()riince kur§unun eridigi gibi eriyecek. Beni goliince, Allah onu helak 
edecektir. 0 kadar ki; ta§ ve aga~: Ey miisliiman, benim altrmda bir 
kafir var, gel ve onu oldiir, diyecek ve Allah onlan helak ~buyur:acak. 

Sonra insanlar, memleketlerine ve vatanlanna donecekler. Bu esnada 
Ye'cftc ve Me'cftc ~Ikacak. Onlar yiiksek ye-lerden siir'atle inecekler 
ve onlarm memleketlerini ~igneyecekler. Neye rastlarlarsa helak ede
cekler, ugrad1·klan her suyu ,i~ecekle·r. Sonra insanlar onlardan §ikayet 
etmek iizeTe bana gelecekler de; ben, onlann aleyhine Allah'a dua ede-

, cegim ve Allah Teala onlar1 helak buyurup oldiirecek. Neticede yeryii
zii, onlarm pis kokular1yla kokacak. Allah Tea.la bir yagmur indirecek 
ve onlann cesedlerini siiriikleyip den:ize ataoak. Rabbnrun bana verdigi 
sozde; biitUn bunlar, kiyamet giiniiniin giinii bitmi§ ve ailesi gece mi, 
giindiiz mii ne zaman birdenbire doguruverecek diye bekleyen bir ha
mile kadm gibi oldugu s1rada vukft' bulacak. 

•Bu hadisi ibn Mace de Muhammect ibn Be§§ar kanallyla ... Avam 
ibn Hav§eb'den rivayet etmi§tir. . 

imam Ahmed der ki: Bize Yezid :i:bn Harftn'un ... Ebu Nadra'dan 
rivayet ettigine gore; o, §oyle demi§tir: Bir cuma giinii mushafimizl, 
kendisininkiyle kar§Ila§tlrmak iizere Osman :i:bn Ebu As'a gittik. Cum'a 
vakti gelince, bize emretti guslettik. Sonra koku getirdi ve koku siiriin
diik. Sonra da mescide gidip bir adarmn yaruna oturduk. Bize Deccal'
den bahsetti. Osman :i:bn Ebu As gelince, (ona hiirmeten) kalktik ve 
tekrar oturduk. ~oyle konu§tu : Allah Rasftlii'nii §6yle buyururken i§it
tim: u~ rmsir (memleket) miisliimanlarm olacak: iki denizin birle§
tigi yerdeki memleket, Hire'de' bir memleket ve ~am'da bir memleket. 
tnsanlar iiG kere korkacaklar; insanlar arasmda Deccal ~Ikacak ve dogu 
tarafmdan ~lecek. Onun ilk ugrayacag1 memleket iki denizin birle§-



1994 lBN KESiR (Ciiz: 6; SQre: 4 

tigi yerdeki olacak. 0 memle~etin halk1 u~ bOlftk olacaklar: Bir bOliigu 
oturacak ve imtihan ediliyoruz; bakallm, kimdir bu? diyecekler. Bit 
bOliigu Bedevilere iltihak edecek. U~iincii oolii.k ise, onlardan sonraki 
memlekete s1gmacaklar. Deccal'in yarunda iizerlerinde ye§il taylasan
lar (ciibbe) olan yetmi§bin ki§i olacak. Onun yamndakilerin gogunlugu, 
Yahudi ve kadmlar olacaktlr. Sonra o memlekete koffi§u olana gelecek; 
onun d!a ahalisi iige bOliinecek: Bir bOlftmii: imtihan ediliyoruz, ba
kallm bu kimdir? diyecekler. Bir boliimii Bedevilere iltihak edecek. 
U<;iincii boliim i.se, ~am'm batlsmdaki onlara koffi§u olan memlekete 
siginacak. Miislftmanl·ar Efik bogazma (Akabe yaklnlannda bir yer) 
inecekler ve kendilerine ait bir siiriiyft sahve~ekler. Siirftleri ele ge
gecek de bu onlara gok ag1r gelecek, §iddetli bil' agllga ve s1kmtlya 
du~ar olacaklar. · 0 kadar ki; onlardan 'birisi, yaymm ipini yak1p onu 
yiyecek. Onlar bu halde iken seher vakti bir miinadi \!Iklp : Ey insanlar, 
size imdat geldi, diye iig defa nida edecek. Bir kiSmi diger bir klsmma : 
Muhakkak ki bu, tok bir adamm sesidir, diyecekler.Meryem oglu isa 
(a.s.) sabah namaz1 s1rasmda inecek ve onlarm emirleri (ba§kanlan) 
isa'ya : Ey Allah'm Ruhu, one g~. namaz kildlr, diyecek ve emirleri 
one gec;ip namaz kild1racak. Nam.az1 bitirince isa, kis·a m1zrag1 allp 
Deccal'e dogru gidecek. Decca! onu gorftnce, kur§unun eridigi gibi eri~ 
yecek ve isa m1zrag1m onun gogsiine saplayarak oldiirecek de etrafm
dakiler hezimete ugrayacaklar. 0 giin onlardan hic; biri.sini gizleyecek 
bir §ey bulumnayacak. 0 kadar ki aga<; bile; ey mu'min, bu kafirdir, 
ta§ da; ey mu'min, ·bu kafirdir, diyecektir. Bu hadisi ·bu yonden sadece 
imam Ahmed rivayet etmi§tir. 

Ebu · Abdullah Muhammed ibn Yezid Mace me§hur Siinen'inde 
der ki: Bize Ali ibn Muhammed'in ... Ebu Umame el-Bahili'den rivayet 
ettigine gore; o, §oyle de'Illi§tir: Allah Rasulii (s.a.) bize hutbe irad bu
yurdular. Hutbesinin biiyftk gogunlugunda Deccal'den bahsederek bizi 
ondan sakmd1rd1lar. Onun sozlerinden bir kiSrm §oyle idi: Allah Teala'
nm Adem (a.s.) neslini yaratmasmdan bu yana yeryiiziinde Deccal'in 
fitnesinden daha biiyii.k bir fitne olmami§tir. Allah Teala higbir pey
gamber gondermemi§tir ki; iimmetini Deccal'den sakmd1rm1§ olmasm. 
Ben peygamberlerin sonuncusuyum. Siz de iimmetlerin sonuncuswu
nuz. Hig §iiphe yok ki o (Decca!), sizin i~inizden c;lkacaktlr. Eger ben 
araiuzda iken <;Ikarsa; ben, her miisliimamn huccetiyim. ~yet benden 
sonra <;Ikacak olursa; her bir ki§i, kendi nefsinin hucceti olacaktlr. Miis
liimanlar iizerine benim halifem Allah't1r. Muhakkak ki o, ~am ve Irak 
arasmdaki bir yoldan <;Ikacak, sag1 ve solu fesada bogacakt1r. 

Ey Allah'in kullari, ey insanlar; sebat uzere olun. Benden once hi<; 
bir peygamberin yapmad1gi §ekilde onu size vasfedecegim. Ben pey
gamberim, diye saze ba§layacak. Halbuki benden som-a peygamber yok-
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tur. Ikinci olarak ben RabbmtZim, diyecek. Halbuki olmedikc;e Rabbt
ruZI goremeyeceksiniz. 0 §a§Idir, muhakkak ki Rabbrmz asl~ §a§I degil
dir. Onun iki gozti arasmd'a «Kafir» yaZih olacak, okuma yaznias1 olsun, 
ya da olmasm her mii'min onu okuyacak. Onun fitne·lerinden birisi §U
dur : Onun yanmda bir cennet ve bir cehennem olacak. Cehennemi . 
cennet, cenneti de cehennemdir. Kim onun cehennemi He imtih~n edi
lirse, Alalh'tan yardrm dilesin ve Kehf suresinin ba§lanrn okusun. 0 
cehennem kendisine soguk ve sel~met yeri ol•acaktlr. Nitekim ibr~him'e 
de ~ate§ bOyle olmu§tur. Diger bir fitnesi de §Udur : B'ir bedevi'ye : Ba
ham ve anam senin ic;in dirHtsem, senin Raibbm olduguma §eha.det eder 
misin? diyecek, Bedevi evet, deyince; babas1 ve anas1 suretinde kendi
sine iki §eytan gooterilecek de bu iki ·§eytan : Ey ogulcugum; ona uy, o 
senin. Rabbindtr, diyecekler. Diger bir fitnesi de §oyledir : Bir ki§iye 
musallat olup onu oldiirecek ve testere He ooldiirecek de iki parc;a olarak 
atll·acak. Sonra §oyle diyecek : l;lu kuluma baktruz, §imdi onu dirilte
cegim, sonra kendisinin . benden ba§ka bir Ra'bb1 oldugunu sanacak. 
Allah Te·~la. onu diriltecek de habis (Decc~l) ofla soraca:k: Senin Rabbm 
kimdir? 0 da §Oyle cevab vere.cek : Benim Rabbim Alla!h'tir. Sen de 
Allah'1:n dii§mamsm, Decc~lsin. Alla:h'a yemin ederim ki; bu giinden 
once senin hakkmda hie; bu kada.r basiretli olmaml§hm. Ebu Hasan et
Tan~fisi der ki: Bize Muharibi'nin .. . Ebu Said'den rivayetinde Allah 
Rasulii: Bu ki§i, cennette iimmetimin derece baktmmdan en yiiksekte 
olamdir, buyurmu§lardir. 

Ebu Said: Allah'a yemin ederiz ki, bu adanun Hattab oglu Omer'
den ba§kasi olacagm1 sanmazd1k, deyip yoluna gitti. 

Muh~ribi §5yle dev~m eder : Sonra Ebu Rafi'nin hadis-ine dondii ve 
§Oyle dedi : Onun fitnesinden biri de §Udur : Goge yagmur yagdtrmas1ru 
emredecek de yagmur yagacak. Yere bitki bitirmesini emredecek de o, 
bitki bitirecek. Onun fitnelerinden birisi de §Udur-: Bir mahalle ugra
y;acak da onu yalanlayacaklar ve onlann hayvanlan hie; kalmamacasma 
helak olacak. Bir mahalle de ugrayacak ve onu dogrulayacaklar, o da 
goge yagmur y;agdtrmasm1 emredecek; yagmur yagacak, yere bitki bi
tin:nesini emredecek de yer, bitki bitirecek. 0 · giine kadar oldugundaii 
daha fazla olmak iizere hayvanlan biiyiik ve semiz olacak. Bogiirled 
etli, memeleri siit dolu olacak. Yeryiiziinde, Mekke ve Medine dl§lnda 
c;ignemedigi ve galib gelmedigi hic;bir yer 'kalmayac:a:k. Onlann yolla
rmdan birisine geldiginde melekler, onu c;ekHmi§ klllc;lanyla kar§tlaya,
caklar da Sebha'nm kesi§tigi yerdeki (Sebha kav§agmdaki) kiic;iik kir
mizl tepelere inecek. Medine halkm1 tic; kere sarsacak da, hic;bir muna-

. f1k kalmaytp (!I·kacaJk. Medine, kiri kendisinden ate§.in demir kiifiinii gi
derdigi gibi giderip atacak. Bu giin thlas sahiplerinin giinu diye c;agn
-Iacak. 
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t.Tmmii ~iireyk dedi ki: Ey Allah'm el~;isi, o giinde araplar nere
dedir? Allah Rasulii §Oyle buyurdular : Onlar az olup hepsi de Beyt'iil
Makdis'de olacaklar. !mamlan salih bir ki§i olacak. !mamlan onlara 
sabah namazm1 k1ld1rmak iizere one ge~tigl s1rada, iize·rlerine sabah 
vakti Meryem oglu isa (a.s.) inecek. imam doniip isA'run insanlara na
maZI klld1rmas1 i~in arkasm:a dogru yiiriiyecek de Hz. isa ( a.s.) elini 
omuzlan arasma koyup : One ge~ ve namaz k1ldlr, bu namaza senin 
k1ldlrman i~in k1yam edildi1 diyecek. Namaz bitince isa ( a.s.) : Kaplyi 
a~1ruz, buyuracak, ~1la~ak ve arkasmda Decca! olacak, Deccal'in ya
mnda klll~lanm ku§anmi§ ye§il taylesanlar giymi§, yetmi§bin yahudi 
bwunacak. Decca! Hz. isa'ya bakmca, tuzun suda eridigi gibi eriyecek 
ve k~maya ba§layacak. isa: Benlm sana vumcag1m bir darbe var ki; 
sen asla bunda beni ge~emeyeceksin, deyip Liidd e§-~arki (~am veya 
Filistin'de bir yer) kapiSmda ona yeti§erek oldiirecek. Allah Teala, Ya
hudileri bozguna ugratac'ak. Allah Teala'mn yarat1klarmdan Yahudi'yi 
gizleyecek hi~bir §ey kalmaytp Allah Teala ta§ olsun, ag~ olsun, duvar 
olsun veya bir hayvan olsun --Garkade ( ;.,u ..,AJI ) ismindeki dikenli 
ag~ hari~. zira o, onlann aga~l,anndan olup konu§mayacak- Allah 
Teala konu§turacak da: Ey Allah'm miisliiman kulu, bu yahudi'dir. 
Gel onu oldiir, diyecek. 

'Allah Rasulii devaml'a ~yle buyurdular : Onun gunleri kirk sene
dir. Sene yanm ytl gibi, sene bir ay gibi, bir ay bir cum'a gibidir. 
Giinlerinin sonuncusu bir §erere gibidir ki; sizden birisi sabahleyin 
Medine'nin bir kap1smda olsa ak§ama obiir ikapiSma yeti§emeyecek .. Ey 
Alla:h'm peygamberi, bu klSa giinlerde na&l namaz k1la<?a~z? diye sor
dwar. Allah Rasulii : Bu uzun giinlerde nas1l namaza gii~ yetiriyorsa
mz, onlarda da gii~ yetireceksiniz. (Onlarda da namazlanmz1 kila·bile
ceksiniz.) buyurdular ve sonra da namaz k1ld11ar. 

Allah R·asulii (s.a.) §oyle buyurdular: Meryem oglu isa iimmetin 
i~inde adaletli bir hakem ve adaletli bir imam olacakt1r. Ha~I k1racak, 
domuzu oldiire~k. cizye koyacak ve sadakayt terkedecektir. Bir koyun 
ve bir deve pe§inden ko§ulmayacaktlr. Dii§manllk ve kar§Illkh ofkeler 
k!alkacak, zehirli ignesi olan her hayvanm zehirli ignesi ~Ikanlacak, so
nunda ~~uk elini yllan deligine solq}.cak da ona zarar gelmeyecek. Bir 
k1z ~ocugu aslam ka~1rmay;a ~ll§acak da asian ona zarar vem1eyecek. 
Kurt, siiru i~inde onun kopegi gibi oliook. Kabm suyla dolduruldugu 
gibi yeryiizii bari§la doldurulacak. Soz tbir olacak ve sadece Allah'a iba
det edilece1t. Harb h~r tiirlii ag1rhklanm (tahribatmi) b1rakacak .. Ku
rey§ miilkiinii geri alacak. Y.eryiizii giimii§ bir tepsi gibi olup, bitki
lerini Adem zamanmdaki gibi bitirecek. 0 kadaT ki; bir grup, bir iiziim 
salklmlnln ba§mda toplanacak da, o bir salklm onlan doyuracak. Bir 
grup, bir tek narm yanmda toplanaGak da, o bir tane nar onlar1 do-
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yuraoak. Okiiz, §i:iyle §i:iyle bir mal ( ~ok maidan kinayedir) kar§thgmda 
olurken at dirhemciklerle satllacak. Ey Allah'm el~isi, atl ucuzlatan 
ned.ir? diye soruldu. Harb i~in asia buna binilmeyecek, buyurdular. 
Okiizii pahalandtran nedir? diye soruldu. Biitiin yeryiizii siiriiliip eki-
lecek, buyurdula:r;:. , 

((Deccal'in ~lkl§mdan once, insanlara §iddetli bir ~h~n isabet ede
cegi ii~ kttllk senesi olacaik. Birinci senede Allah Tea.Ia, gi:ige yagmuru
nun ii~te birini hapsetmesini, yeryiiziine de bitkilerinin ii~te birini hal>
~tmesini emredecek. ikinci s~ede g6ge, yagmurunun iigte ikisini, yer
yiiziine de bitkilerinin ii~te ikisini habsetmesini emredecek. U~uncii se
riede ise goge, yagmurunun tamammt hrubsetmesini emredecek de bir 
~amla bile dii§meyecek. Yeryiiziine biitiin bitkilerini hapsetmesini em
redecek de ye§il hi~bir §eY dikilmeyecek. Allah'm diledikleri dt§tnda ttr
naklllardan helak olmayan hi~bir §ey kalmayacak. 0 zamanda insan
lan ne ya§atacak? diye soruldu~ ~oyle buyurdular : Tehlil, tekbir, tes
bih ve tahmid. Biitiin hunla.r onlM" igin yiyecek yerine gegecek. 

ibn Mace der ki: Ebu Hasan el-Tanatisi'yi §6yle derken i§ittim: 
Abdurrahman el-Muharibi'yi; bu hadis, her murebbiye verilmeli ki; 
~qcuklttr. kitabba bunu da bilsinler, derken i§ittim. 

Bu ~ekliyle bu hadis gergekten garibdir. Ancak bazt ooliimlerini 
destekler mahiyyette ba§ka hadisler vardtr. SiyB.kt itibariyle bu hadise 
benzeyen Niivas ibn Sem',an hadisini zitkredelim: 

M'tislim ibn el-Haccac Sahih'inde der ki: Bize Ebu Hayseme Zuheyr 
ibn Harb'm ... Niivas ibn Sem'an ibn el-Kilabi'den, aynca Muhammed 
ibn Mihran er-Razi'nin ... Niivas ibn Sem'an'dan rtvayetine gore o, §Oyle 
demi§tir: Bir sabah Allah RasUlii (s.a.) Deccal'i zikrettiler de, seslerini 
bazan al~alttp bazrun yiikselttiler. Oyle ki; biz Deccal'i bir hurmaltkta 
zannettik. Yanma vannca, bizim iizerimize buakttgt te'~iri anltyarak: 
Durumunuz, haliniz nicedir? diye sordular. Biz : Ey AUah'm Rasulii, 
sabahleyin Deccal'i zikrettiginizde sesinizi al~alttp yiikselttiniz. 0 ka
dar ki; biz, onu bir hurmahkta sandtk, dedik. §Oyle buyurdular : Dec
cal'den ba~kasl sizin i~in beni daha ~ok korkutuyor. ~ayet ben i~iniz
deyken Deccal ~tkarsa, sizi ona kar§t miidafaa ed.ecek olan benim. ~ayet 
ben aramzda yokken glkacak olursa; ki§i, ancak kendisini miidataa ede- . 
cektir. Her mfisliimana bu konuda benim halifem Allah'ttr. 0 (Deccal) 
gen~tir, kivtrctk sa~h, patlak gozliidiir. Ben onu daha ~ok Abdiiluzza ibn 
Katan'a benzetiyorum. Sizden kim ona yeti§irse; ona kar§I Kehf sure
sinin ba§lanru okusun. 0, ~am ve Irak arasmda bir yolda ~tkacak. sag 
ve sola fitnesini yayacakttr. Ey Allah'm kullan, sebat ve metanet uzere 
olunuz. Biz : Ey Allah'm Rasulii, yeryiiziinde kalmast ne kadardtr? diye 
sorduk; Kirk giin. Bir giinii; bir sene gibi, bir giinii bir ay gibi, bir giinii 
bir cum'a gibidir. Diger giinleri ise, sizin giinleriniz gibidir, buyurdular. 
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Biz dedik ki : Ey Allah'm Rasul'ii, bir sene gibi olan gtinde bir giinl'iik 
namaz bize yeter mi? Allah Rasulii: HaYJ.r, onun miktanru siz ol~iiniiz, 
buyurdular. Biz : Ey Allah'm Rasulii, yeryiiziindeki siir'ati nasildtr, ni
cedir? diye sorduk. ~oyle buyurdular : AT>kasma riizgan almi§ yagmur 
gibidir. Bir kavme varacak ve onlan davet edecek. Onlar da ona iman 
ederek istegine icabet edecekler. Goge emredecek de yagmur yagacak, 
yere emredecek de bitki bitirecek. Hayvanlan olduklarmdan daha uzun, 
memeleri siit dolu, oogiirleri etli olarak donecekler. Sonra bir kavme 
daha vanp onlar1 (kendi dinine) ~a~racak. Onlar da, soziinii kabul 
etmeyecekler. OnJardan aynlacaJk da onlar kitlik i~ine dii§ecekler. Elle
rinde mallanndan hi~bir §eY kalmayacak. Harab bir yere vanp; hazine
lerini ~Ikar, diyecek. Oramn hazineleri, anlann erkek anmn pe§ine dii§
tiigii gibi onun pe§ine dii§iip gelecekler. Sonra gen~ bir adamt ~a~np 
ona ktll~la vuracak ve onu bir ok at1m1 mesatede olmak iizere iki par
~aya bOlecek. Sonra onu ~agracak; o gen~, yiizii a~Ik ve giiler oldugu 
halde gelecek. o, bu durumda iken Allah Teala Meryem oglu Mesih 
(a.s.) i diri!tecek ve iki elbise i~inde ~am'daki beyaz rninArenin yanma 
iki melegin kanatlanna ellerini koymu§ olarak inecek. ~mt egdiginde 
(su) damlayacak, kaldtrdtgmda ise ondan inci taneleri dokiilecek. Onun 
netesinin kokusunu allp da olmeyen kafia" kalmayacak. Nefesi ise, gO
ziinU..'Tl ula§tl~ yere kadar ula§acak. Deccal'in pe§ine dii§iip nihayet 
Liidd kapiSmda ona yeti§ip oldiirecek. · 

Sonra fsa (a.s.), Allah Teala'nm Deccal'den korudugu bir kavme 
vanp yiizlerini meshedecek ve onlara cennetteki derecelerini soyleye
cek. Hz. isa burada iken Allah Teala, isa'ya §Oyle vaihyedecek : Ben oyle 
kullanmt c;tkardtm ki; hi~ kimse, onlarla sava§a gii~ yetiremez. Kulla
nrm Tur dagma stgmdrr. Allah Teala Ye'cuc ve Me'cuc'u gonderecek de 
yiiksek her yerden siir'atle inecekler. Onlarm ilkleri Taberiyye goliine 
1nip ondaki suyun hepsini i~ekler. Sonunculan da oraya ugraYJ.p; bir 
seferinde burada su vard1, diyecekler. Allah'm peygambert tsa ve ashab1 
ku§atllacak da, 0 giinde bir okiiz ba§l onlara, bu giin sizin i~in yiiz di
narn oldugundan daha haytrh olacak. Allah'm peygamberi isa ve as
h8ibi Allah'a dua edecekler de; Allah Teala, onlann boyunlarma musal
lat olacak kurtlar gonderecek ve bir tek k~inin Oliimii gibi hepsi birden 
helak olacaklar. 

Sonra Allah'tn peygambe!l'i isa ve ashab1 yeryii~iine inecekler. Yer
yiiztinde onlarm pis kokularmm doldurmadtgi bir kan§ yer bulamaya
caklar. Allah'm peygamberi isa ve ashab1 Allah'a dua edecekler de; 
Allah Teala, boynu, uzun develerin boynu gibi ku§lar gonderecek ve 
onlan ta§tyarak Allah'm diledigi yere atacaklar. Sonra Allah Teala, bir 
yagmur gonderecek ve hi~bir ev ondan kurtulamayacak da; bu yagmur, 
yeryiiziinii ayna gibi tertemiz edinceye kadar ytkayacak. Sonra yeryii-
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ziine; meyvelerini. ~1kar, bereketini geri getir, buyurulaca.k. 0 gun bir 
cemaat, bir nardan yiyecek ve onun kabugu iLe golgelenecek. Allah 
Teala sutu bereketlendirecek. 0 k'!adar ki; yeni dogurmU§ 'bir deve, bin 
grup insan i~in yeterli olacak. Onlar bu halde iken Allah Teala, guzel 
bir riizgar gonderecek ve onlan koltuk altlanndan yakalayacak. Her 
mu'min ve miisliimarun ruhu kabzolunacak ve insanlann kotiileri bir
birleriyle e§§ek dogu§u gibi tepi§irle:rken k:alacakla;r ve i§te onlarm 
uzerine klyamet kopacak. 

Bu hadisi, imam Ahmed ve Siinen sahipleri Abdurrahman ibn Ye
zid ibn Cabir kanahyla rivayet etmi§lerdir. imam Ahmed'in rivayetin
den olmak uzere aym hadisi Enbiya suresinde (Enbiya, 96) tekrar zik
redecegiz. 

Miislim, Sahih'inde der ki : Bize Ubeydullah ibn Muaz ibn Muaz 
el~Anbed'nin ... Ya'kub ibn .As1m ibn Urve ibn Mes'ud es-Seka.fi'den 
rivayetine gore; o, §6yle dermi§: Abdullah ibn Amr'dan i§ittim; bir 
adam ona' gele·rek: Klyamet §U ve §U zaman (ya da ki§iler) uzerine 
kopaca.k diye bahsettigin hadis nedir? diye sordu. Abdullah i'bn Ainr 
Subhanallah -veya La ilahe illallah, ya da buna benzer bir §ey-- dedi. 
Ve §Oyle devam etti: Hi~ kimseye asia higbir hadis soylememeye azmet
mi§tim. Ben ancak §unu soyledim : Mutlaka sizler, az zaman sonra ev
leri yakan §6yle §oyle buyiik bir i§ goreceksiniz. Sonra Abdullah ibn 
Amr §oyle dedi: Allah Rasulu (s.a.) : Ummetim i~inde Decca! <;1k1p 40 
kalacak. 40 giin mu, 40 ay m1, 40 yll mi bilmiyorum. Allah Terua Mer
yemoglu isa'yi gonderecek. 0, Urve ibn Mes'ud gibidir. Deccal'in pe§ine 
du§up onu he!ak edecek. Sonra insanlar, iki ki§i arasmda higbir dii§
manhgm olmayacag1 yedi sene ge~irecekler. Bundan sonra Allah Teala, 
~ taraflarmdan soguk bir riizgar gondterecek. Bu riizgar, yeryuzun
de }s:albinde zerre ag1rhgmda bir hay1r - veya iman- - bulunan hie; kim
seyi blrakmaylp ru.hunu kabzectecek. 0 kadar ki; sizden birisi, bir dagm 
ortasma girmi§ olsa bile riizgar OI'aya girip onun ruhunu kabzedecek. 
Abdullah ibn Amr §Oyle devam etti: Allah Rasulu (s.a.) nun §oyle bu
yurdugunu i§ittim : insanlarm katiileri (kotiiluge, fesad ve §ehvetlerin 
pe§ine ko§mada) ku§ hafifliginde, (d~manhk ve birbirlerine zulumde) 
yirtlcl hayvanlann ruyalarmda kalacakla.r. Higbir iyilik . bilmeyecek, 
hi~bir kotiilugu ho§ kar§Ilamamazhk etmeyecekler. §eytAn onlara te
messiil edip goriinecek ve : icabet etmiyor musunuz? diyecek de onlar : 
Bize ne emredersin? diyecekler. 0, onlara putlara icabeti emredecek. 
Onlar boylece nz1klan bol, ya§ayl§lari guzel durumda olacaklar. Sonra 
sur'a ufiiriilecek ve onu i§iten herkes, boynunun bir tarafm1 egip diger 
tarafm1 kald1racak. Onu i§iteceklerin birisi, deyelerinin havuzunu c;a
murla s1vay1p ta'mir eden birisi olaca.k. 0 ve (butun) insanlar ylkila
caklar. Sonra Allah Teala gise'Ilti - ya da golge (bu §uphe ravi Nu'man'-
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dand1r.)- gibi bir yagmur gonderecek -veya indirecek-. Bu yagmur
dan insanlarm cesedleri bitecek. (veya bitirilecek). Sonra sur bir kez · 
daha ufliriilecek de onlar bakl§Ir olduklan halde kalkacaklar. Sonra: 
Ey insanlar; Rabbrmza geliniz, denilecek. Onlan durdurunuz; onlar so
rulacaklardir. Sonra §oyle buyurulacak: Ate§e gfulderilecekleri ~Ikan
niz. Sorulacak : Ka~tan (ka~ ki§iden ne kadar)? ~oyle buyurulacak : 
Her binden dokuzyuzdoksandokuz. Ravi der ki: «Gencler ihtiyar klll
nacak. Bu, 0 gun bald1rlaT a~llrr ... >> (Kalem, 42) diye i§aret edilen 
gundur. 

Hadisi Miislim ve tefsirinde Nesei, Muhammed ibn Be§§ar kanally
la ... Nu'.man ibn Sa1im'den. rivayet et~lerdir. 

imam Ahmed der ki : Bize Abdurrezzak'm... Mucemma' ibn Cari
ye'den rivayet ettigine gore; o, §oyle demi§tir: Allah Rasillu (s.a.) nun: 
Meryem oglu Mesih, Deccal'i Ludd kap1smda -veya Ludd'iin yanm
da- i:ildurecek, buyurduklanru i§irttim. 

Yine imam Ahmed'in Sufyan ibn Uyeyne, Leys ve Evzai kanallyla ... 
Mucemma' ibn Cariye'den rivayertine gore; Allah Rasillu (s.a.) : Mer
yemoglu, Deccal'i Ludd kap1smda oldi.irecektir, buyurmU§lardlr. 

Hadisi Kuteybe'den, Leys'den rivayet eden Tirmizi; bu, sahih bir 
hadistir, deyip bu konuda imran ibn Husayn, Nafi ibn Utbe, Ebu Berze, 
Huzeyfe Ibn Useyd, Ebu Hiireyre, Keysan, Osman ibn Ebu As, Cabir, 
Ebu Umame, ibn Mes'ud, Abdullah ibn Amr, Semftre ibn Cundeb, Nu
"W.s ibn Sem'an, Amr ibn Avf ve Huzeyfe ibn el-Yeman hadislerinin de 
bulundugunu belirtmi§tir. T·irm1zi'nin bu ravilerin rivayetini zikret
mekten maksad1; bunlardan hem Deccal'in ve hem de onu Meryem 
oglu isa (a.s.) nm oldiirillmesinin zikredilmesidir. Sadece Deccal'den 
bahseden hadisler bir~ok ravi tarafmdan rivayet edilip yaytlmasl sebe
biyle sayilam1yacak kada:r fazlad1r. 

imam Ahmed der ki: Bize Sufyan'm ... Huzeyfe ibn Useyd el-Gifa
ri'den rivayet ettigine gore; o, §6yle demi§ti'r: Biz, aram1zda k1yameti 
miizakere ederken Arafe'de Allah Rasulu (s.a.) yarum1za gelerek §5yle 
buyurdular: Siz on alamet gormed:ik~e klyamet kopmaz: Giine§in bati
dan dogmas1, duman, Dabbe, (Da-bbert'ill-Arz), Ye'cuc ve Me'cuc'un ~~
kl§I, Meryem oglu isa'nm inmesi, Decca!, bir:i Doguda, biri Bat1da ve 
biri de Arap yanm.adasmda olmak iizere u~ yer batmas1, Adell ~ukurun
da:n ~lkacak bir ate§; bu ate§ insanlan siirecek, onlar nerede gecelerse 
onlarla birlikte geceleyecek ve onlar nerede uyurlarsa, onlarla birlikte 
uyuyacak. 

Hadisi Miislim ve Siinen sahipleri Ftlrat el-Kazzaz kanahyla ri
vayet etmi§lerdir. Yine Muslim bu hadisi, Abdiilaziz ibn Rafi' kanally
la ... Huzeyfe ibn Useyd el-G1fari'den mevkuf olarak rivayet etmi§tir. 
En dogrusunu Allah bilir. 
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Ebu Hiireyre, ibn Mes'ud, Osman ibn Ebu As, Ebu Uniame, Niivas 
ibn Sem'an, Abdullah ibn Amr ibn As, Miicemma, ibn Cariye, Huzeyfe 
ibn Useyd (R. Anhiim) rivayetleriyle Hz. Peygamber (s.a.) den nakle
dilen bu hadisler miitevatir hadislerdir. 

Bu hadislerde Hz. Isa'nm ne §ekilde 1necegine ve ini§ yerine delalet 
var<hr. ini§ yeri ~am'da, hatta Dima§k'm dogusundaki minarenin ya
mnda olacakt1r. Onun bu ini§i, sabah namaz1 i~in ikamette bulunuldu
gu s1rada olacaktlr. Bu as1rlarda (741 senesinde) Emevi camiinde, Hl
ristiyanlarca ~1kanlan bir yangm sebebiyle --ki Allah'1n k1yamet gu
niine kadar devamll la'neti onlarm iizerine olsun- y1kllan minarenin 
yerine, yontma ta§tan beyaz bir minB,re in§a edilmi§tir. Y1k1lan minare
nin ta§lanmn ~ogu, H1ristiyanla.rm mallanndan imi§. Kuvvetle sarul
digma gore; Meryem oglu Isa (a.s.), bu minarenin iizerine inecek, do
muzu oldiirecek, ha~1 k1racak, cizye koyacak ve Buhari ile Miislim'de 
g~tigi ~zere sadece islam'1 kabul edecektir. Bu, Hz. Peygamber (s.a.) in 
bunu haber vermesi, zihinlere yerle§tirmesi, kesin nass olarak koymas1 
ve o zamanda bunu gormesidir. (Hz. is~ inince) dayanaklan kalka
cak, §iibheleri zail olacak ve bunun ic;indir ki, Hz. isa (a.s.) ya uyarak 
ve onun elleriyle ( onun sebelbiyle) islam dimne hepsi bird en girecekler
dir. Bunun i~indir ki, Alla:h Teala : «Kitab ehlinden hi~ kimse yoktur 
ki; olumiinden once ana inanacak olmasm.» buyurmu§tur. 

Bu ayet-i kerime, «~iiphesiz ki o, beklenen saati bildirir.» (Zuhruf, 
61) ayeti gibidir ki o, k1yametin yakl'a§masma bir deHl ve i§arettir. Zira 
o Mesih, Deccal'in ~1ku~mdan sonra inecek ve Allah Teala Deccal'i onun 
elleriyle oldiirecektir. Nitekim sahih bir hadiste : Allah Teala, §ifasm1 in
dirmedigi hi~bir hastahk yaratmami§tlr, buyurulmu§tur. Allah Te,ala 
yine onlarm gtinlerinde Ye'cuc ve Me'cuc'u gonderecek, onun duas1 be
reketiyle onlan helak edecektir. Bir ayet-i kerime'de Allah Teala §Ciyle 
·buyurmu§tur: «Ye'cuc ve Me'cuc a~I11p da her tepeden ve dereden bo
§andlklan vakit. Ve ger~ek vaad yakla§tlgi zaman .. . » (Enbiya, 96- 97). 

Hz. isa (a.s.) run Nitelikleri 

Daha once gec;tigi uzere Abdurrahman ibn Adem kanallyla ... Ebu 
Hii:reyre'den rivayet edilen bir hadis-i §erif'te §5yle buyurultir : Onu 
gordugiinuzde tamym1z : Kirm1z1 beyaz ~as1 bir adamd1r. Uzerinde iki 
san elbise vard1r. Ona bir Islakhk isaibet etmedigi halde ba§mdan (su) 
damlaJr gibidir. NU.vas ibn Sem'an hadisinde ise §9yle buyurulmaktaydl: 
«Dogu Dima~k'da iki elbise i«;inde beyaz minarenin yanma ellerini iki 
melegin kanatlarma koymu§ olamk inecektir. B'a§rni egdigi zaman . ba
§rndan (su) damlayacak, kald1rd1~nda ise ondan i!Ilci daneleTi dokUle
cektir. Onun nefesinin kokusunu bulup da Olmeyen kafir kalmayacak. 
Ne!esi ise, gozlerin (,bakl§l,anmn) ula§tlgi yere kadar ula§acaktlr. 

Tefsir, C, V. F. 126 
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Buhari ve Mi.islim'in Ziihri kanallyla... Ebu Hiireyre'den rivayet 
ettiklerine gore; Allah Rasulii (s.a.), ~oyle buyurmu§lardlr: ccMi'raca 
~IkanldiS'Im gece; Musa ile bulU§tum. -Ravi Hz. Peygamberin onu ni
t~led.igini soyler- Baktlm ki; o -Oyle samyorum ki; ne garib, dedi
hit adamd1r, ba§l fazla kivircik de,gildir. Sanki uzak yerlerin insanla
rmdan gibidir. !sa ile de bulU§tum -Hz. Peygwnber (s.a.) onu da nite
ledi- ve dedi ki : Orta boylu, klrmiZl birisidir. Sanki hamamdan ~1km1~ . 
gibidir. ibrahim'i de gordiim. <;ocuklarmdan ona en fazla benzeyen be
rum. 

Buhari'nin Miicahid kanahyla ibn Omer'den rivayetine gore; Allah 
RasUiii (s.a.) ~oyle buyurdular: Musa, !sa ve ibrahim'i gordiim. !sa, 
klrnnz1 renkli olup kiVIrclk sa~~~l geni§ 'g6giislii idi. Musa, bugday be~ 
nizli 'tdi ve diiz sa~hyd1. Sanki Zatt kabilesi (Arap ve Hindistan kabile
l,erinden birinin ismidir) insaruanndan gibiydi. 

Buhari ve Miislim'.in Mftsa ibn Ukbe kanahyla... Abdullah ibn 
6mer'den rivayetlerine gore; Hz. Peygambe·r, insanlar arasmda bir giin 
Mesih Deccal'i anlatarak ~oyle buyurdular.: Muhakkak ki, Allah Teala 
~a§I degildir. Dikkat ediniz, Mesih Deccal'in. sag gozii §a§I~lr. Sanki onun 
gozii patlak iiziim tanesi gibidir. AUah Teala, Ka'be yamnda rii'yada 
.bail'a gosterdi. Bir de gordiim ki, bugday benizli lbir adam var. Bugday 
benizli insanlardan gordiiklerimizin en giizeli. Ziiliifleri omuzlan ara
sma girmi§, sa~lar1 tarannn§, ba§mdan su daml1yor. Ellerini iki ki§i.nin 
omuzlanna koymu§, Ka'be'yi tavar ediyor. Bu kimdir? diye sordum, 
Meryem oglu Mesih'tir, dediler. 'Sonra onun arkasmda sa~lan fazla ki
VIrclk, sag gozii §a§I bir adam .gordiim. ibn Katan ogullanndan gordiik
lerime ~ok benziyordu. Ellerini bir adamm omuzlarma koymw~, Ka'be'
yi tavar ediyordu. Bu kimdir? diye sord.um. Mesih Deccal'dir, dediler. 
Ubeydullah da Nafi'den rivayetle-Musa ibn Ukbe'ye uymu§tur. 

Sonra Buhari, Ahmed ibn Muhammed el-Mekki kanahyla ... Sa
lim'den, o da babasmdan rivayet ede,r ki; o, §oyle demi§tir; AHah'a ye
min ederim ki; Hz. Peygamber (s.a.) !sa i~rn kirmiZl dememi§tir. Fakat 
o, §oyle buyurdu: Ben uykuda iken (rii'yamda) Ka'be'yi tavar ediyor
dum. Birden bugctay benizli, sa~lan diizgiin bir adam gordiim. iki ki§i 
arasmda yiiriiyordu. Ba§mdan su damhyordu. Bu kimdir? diye sordum, 
Meryem ogludur, dediler. Gittim ve doniip lbaktlm ki, kunnz1, iri, sa~lan 
klvirclk, sag gozii §a§I, gozii patlak iiziim tanesi gibi olan bir adam gor
diim. Bu kimdir? diye sordum. Decchl'dir, dediler. insanlann ibn Ka- · 
tan'a benzerlikte en yakm olamyd1. Ziihri der ki : Cahiliye devrinde 
helak olmu§ Huzaa kabilesinden bir adamd1. 

Bu hadislerin hepsinin la!fiZlan Buhari'nindir. Allah ona rahmet ey
lesin. Daha once ge~tigi iizere Abdurrahman ibn Adem kanahyla Ebu 
Hiireyre'den rivayet edilen bir hadiste §oyle buyurulur: !sa (a.s.) ini-
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§1nden sonra yeryiiziinde k1rk sene kalacak, sonra vefat ectecek ve miis
liimanlar onun iizerine (cenaze) namaz1 k1lacaklar. Miislim'in riva
yet ettigi Abdullah ibn Amr hadisine g'Ore ise o (Hz. isa), yedi sene 
kalacaktlr. En dogrusunu Allah bilir ama yeryiiziinde klrk sene kala
cak demesinden maksad; onun, goge <;Ikanlmazdan 6nce ve inmesinden 
sonraki kalmalanmn toplanu bu olsa gerektir. Zira sahih bir hadis.te 
belirtildigi iizere; goge <;1k:ar1ld1gmda otuzii<; ya§lnda idi. Cennet ehli·· 
nin s1fatma darr varid alan bir hadise gore, cennet ehli Actem'in sure ... 
tinde ve isa'nm ya~1 olan otuzii<; ya§mda olacaklard1r. ibn Asakir'in 
baz1larmdan, Hz. · isa'nm yiizelli ya§Inda goge ~1kanld1g1, rivayetine 
geHnce bu §az'dlr, garlbdir ve uzaktlr. Hatrz Ebu Kas1m ibn Asalti'r, 
tarihinde Meryem oglu isa'mn terciime-i halinde seleften bazllanndan 
rivayetle §oyle zikreder: Hz. isa, Hz. Peygamber (s.a.) ile birlikte onun 
hiicresine defnedilecektir. En dogrusunu Allah bilir. 

Allah Teala: «0 da k1yamet giinii aleyhlerinde §ahid olacaktlr.>> 
buyuruyor ki, Katade bu ayetin tefsh,inde §Oyle der : Allah'dan ald1g1 
risaleti onlara teblig ettigi husllsunda onlann aleyhi!ne §ahidlik yapa
oo..k ve Allah Teala'ya kullugunu ikrarda bulunaca!ktlr. Bu, Allah Tea
la'run Maide suresi sonundaki : «Allah buyurmu§tu ld : Ey Meryem 
oglu isa, sen mi insanlara beni ve annemi Allah'tan ba§ka iki ilah edi
nin, dedin? .. . ~ayet bagl§larsan muhakkak ki Sen'sin Sen Aziz, Hakim,>> 
(Maide, 116 - 118) kavli gibidir. 

iZAHI 

ccOnu oldiirmediler de asmadllar da sadece kendilerine benzeri gO.s
terildi.ll iyi bil ki; Allah Teala, yahudilerin isa A1eyhisselam'1 oldurdiik
Ierini iddia ettiklerini naklettikten sonra; bu iddialanm yalanhyor 've 
cconu ne oldiirdiiler, ne de astllar, sadece kendilerine benzetildh> buyuru
yor . .Ayet-i celile'de iki soru vard1r : 

Birinci soru, «'benzetildill kavli neye isnad edilmektedir? Eger Me
sih'e ·isnad edilirse o, kendisine benzetilendir, (Mii§ebbeh'iin bih) kendisi 

. benzetilen (Mii§ebbeh) degildir. Oldiiriilmeye isnad edilirse, oldiiriile
nin zlkri ge~mem~tir. Buna iki §ekilde cevab verilir. Birincisi, bu car 
ve mecrura isnad edilrni§tir. Bu, sizin kendisine oyle gosterildi, dedigi
niz gibidir. Oyle demi§lerse de faikat kendilerinde §iiphe vaki' oldu anla
mma gelir. ikincisi, oldiiriilenin zamirine isnad edilmesidir ki, bu onu 
oldiirmediler kavli ba§kasmm oldiiriilmii§ oldugunu gosterir. Boylece 
o ba¥as1 zikredilmi§ olur. BeJ1zetildi kelimesinin buna isnadl -o zaman 
dogru olur. 

'ikinci sual; eger Allah Teala, bir insam ba§ka insana benzetir de-
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nirse, bu safsata kapiSini a~mak olur. Zira biz, Zeyd denilen adam1 gor
diigfunuzde bu Zeyd olmayabilir, Zeyd'in benzeri onun uzerine veril;. 
mi§tir, denir. Bu takdirde ne nikah, ne bo§anma ne de miilkiyet kahr, 
hi9bir ~eye guven olmaz. Keza bu, tevatiir haberin imkanstzhgmt ge
rektirir. Qiinku mutevatir haber neticede hissedilen §eylerde son bul
masi §art1yla bil'gi ifade eder. Eger biz, duyulur §eylerde bu gibi §iiphe
lerin mevcud oldugunu cruz gorecek olursak, tevatiire ta'n etmi§ oluruz. 
Bu ise, biitiin §eriatlarm inkanm gerektirir. Bu olaym peygamberler 
zamamna mahsus oldugu §eklinde de cevab verilemez. <;unku biz deriz 
ki; eger bu dediginiz dogruysa, ancak delil ve burhanla anla§Ilabilir. 0 
delil ve burham bilmeyenin, hissi hi~ bir konuda kesin saz soylemetnesi 
icab eder. Ve miitevatir haberlerin hi~ bir:ine dayanmamas1 gerekir. Keza 
gunumuzde mucizeler devri kapanm~ da, kexametler yolu a~1kt1r. 

Oyleyse ooz konusu ihtimal, her zaman i~in ge~erli olabilir. K1sacas1 bu 
kapmm a~Ilmas1, tevatiiru rencide etmi§ olur. Tevaturiin rencide edil
mesi butun peygamberlerin peygamberligini rencide etmeyi gerektirir. 
Boyle bir tutum ise, usul bak1mmdan nefy edilmesi gereken bir usuldur 
ve merduddur. 

Buna verilecek cevab konusunda bilginler farkh goru§ler serdet
mi§lerdir. Bunu birk~ vecihle ifade edelim : 

Birincisi, kelamcllardan 'bir~ogu dediler ki : Ya'hudiler Hz. isa'y1 
oldurmek istediklerinde; Allah, onu g6ge yukseltti. Yahudilerin reisleri, 
a vamm kendilerine kar§I gelmesinden urkerek bir insam ald1lar ve onu 
oldiirup astilar, uzerine de Mesih'in elbisesini g~irdiler. Halkla ihtilatl 
az oldugu i~in halk, Mesih'i yalmzca admdan tamyordu. Bu cevab tar
ziyla yukandaki sual ortadan kalkar. <;Unku hlristiyanlar, ge~m~lerin
den, Hz. isa'Yl alii olarak gordiikleri.D.e dair bir haber nakletmemi§lerdir. 
Nakledilen haberler de hiristiyanlar katmda tevatur derecesine ula§ma
IDL§tlr. Sadece yalan uzerinde ittifak etmeleri uzak say1lacak az bir 
topluluga ula§IDL§tlr. ikinci §ekil .§Oyledir; Allah Teala, Hz. isa'mn ben
zerini bir ba:§ka insana vermi§tir. Bu da 'birk~ .§ekifde ger~ekle§ebilir. 
Birincisi; Yahudiler Hz. isa'nm, ar.kada§lanyla birlikte falanc·anm evin
de bulundugunu ogrenince, yahudilerin reisi olan Yahuda, Taytayus 
denilen bir arkada§ma, Hz. isa'mn yanma: 'gidip onu oldiirmek uzere 
di§an ~1karmasm1 emretti. Taytayus, Hz. isa'mn yamna girince; Allah, 
isa Aleyhisselam'I evin dammdan goge ~ekti ve adama da isa'mn §ek
lini verdi. Gelenler, onun isa oldugunu san1p astllar ve oldurdiiler. 

ikinci gorii§, §oyledir; Hz. isa'Yl beklemek uzere bir bek~i koydular. 
isa dagm uzerine ~1kt1 ve goge yiikseldi. Allah Teala o bek~iyi isa'ya 
benzetti. Bek~i; · ben, isa degilim dedi.gi halde gelenler onu oldurdiiler. 

u~uncusu, yahudiler Hz. i~'Yl old'iirmek istediklerinde onun ya
nmda a:tkada§larmdan on ki§i vard1. 0 arkada§larma dedi ki; kim, be-
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nim benzerim olarak cenneti satm ahr? i~lerinden birisi; ben, dedi. Allah 
Teala, onu isa•ya benzetti. o , ~Ikanldl, oldiirilldii. isa Aleyhisselam da 
goge c;ekildi. . . 

Dordiinciisii, isa'nm arkada§lari 'arasmda ona ·bagh oldugunu iddia 
eden bir adam vard1. Aslmda o, miinafikti. Yahudilerin yaruna gitti ve 
onlara lsa'nm yerini s6yledi. Yahudilerle ·bera'ber isa'y1 yakalamak iize
re o adam da girdi. . Allah Teala, onu isa'ya benzetti. o, yakalamp ol
diirilldii ve as1ld1. GOriildiigii gibi bu izah ta.rzlarmm hepsi de birbiriyle 
c;eli§i'ktir, Allah, meselelerin hakikatlru en iyi bilendir. 

Sonra Allah Teala buyuruyor ki; Onun iizerinde ihtilat edenler, 
onun hakkmda kl,l§kuludurlar. Onlarm sadece zanna uymaktan ba§ka 
hic;bir bilgileri yoktur. Bu ayet konusunda da, iki mesele vardir. Birin
cisi, isa hakkmda «ihtilafa dii§enler» kavli He ilgili iki gorii§ v·ardir. Bi
rincisi, bunlar hiristiyanlardir. <;iinkii ·biitiin hiristiyanlar, Hz. isa'y1 
yahudilerin oldiirdiikleri konus:unda miittefiktirler. Ancak hiristiyan 
gruplarm en biiyiikleri Nesturiler, Melkaniler ve Ya'ku'bi'lerdir. Nestu.: 
riler derl-er ki; Mesih, nasutiyeti cihetiyle asilmi§, lahutiyeti ci'hetiyle 
asilmami§tlr. Filozoflarm c;ogu da, buna benzer gorii§ beyan ederler. 
Ve derler ki: insamn bu bedenden ibaret olmadigi, bu bedene girmi§, 
§erefli bir cisimle kendi zati bakimiildan miicerred bir ruhani cevher 

. oldugu sabittir. Bedeni idate eden, ruhtur. Hz. Isa'mn oldiiriilmesi, be
den iizerinde gerc;ekle§mi§tir. Hakikatte ise, isa'mn rllhu oldiiriilmemi§
tir. Herkes ic;in gec;erli olan bir §ey, neden Hz. isa'ya tahsis edilsin? de
nilecek olursa, biz deriz ki : Onun ruhu kudsi, ulvi, semavi rub idi. ilahi 
nudarla haddinden fazla aydmlanmi§tl. Meleklerin ruhlarma c;ok ya
kmdi. Ruh boyle olunca, oldiirme dolayisiyla ac1 c;ekmez. Bedenin tab
rib olmasmdan s1kmt1 duymaz. Sonra ruh, bedenin zuliimatmdan ayn
lmca, goklerin enginliklerine ac;Ihr, celal aleminin n\lrlarma Ula§Ir, par
lakh~ artar ve orada mutlulugu fazlala§Ir. Bilindigi gibi bu hailer, her
kes ic;in meydana gelici degildir. Hatta Adem'in yaratih§InlU ba§langl
cmdan k1yametin kopmasma kadar pek az insana bu durum miiyesser 
olmu§tUr. i§te bu durumun Isa Aleyhissel'am'a tahsis edilmesinin rna
nasi budur. 

Melka.niler derler ki; oldiirme ve asm.a, isa'mn la'huti tarafma dog
rudan degil, ihsas ve §UUr yoluyla ul~mi§tir. 

Ya'kubi'ler derler ki: Oidiirme ve asma, iki cevherden dogmu§ bir 
cevher olan Mesih'e vaki' olmu§tur. Bu konuda hiristiyan mezhebleri
nin goru§lerinin ac;tklanmas1 bundan ibarettir. l§te Allah Teala'nm, isa 
konusunda ihtilaf etmi§ olanlar, bu konuda §iiphe ic;indedirler, kavlin
den maksad budur. (Fahreddin Razi, Mefatih el-Gayb, · XI, 99- 101). 

«Onu oldurmediler, asmadilar sadece kendilerine benzetildi.» Ri
vayete gore Yahudilerden bir grup, Hz. Isa'yi ve annesini esir ald1Iar. 
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0 da bunlar hakkmda dua etti. Duas1 uzerine Allah Tea.Ia, onlan do
muzlar ve maymunlar §ekline dond\irdu. Bunun uzerine Yahudiler, onu 
oldurmek i~in topland1lar. Allah Teala kendisini goge y\ikseltecegini 
ona bildirdi. Arkada§larma dedi ki: Hanginiz benim benzerim olmak 
ister, oldtirillup as1lsm da cennete girsin? I\!lerinden biri dedi ki, ben 
isterim. Allah Teala onu isa'ya benzetti, onu tutup astllar. Denildi ki : 
Bir adam Hz. isa'ya kar§I iki yuzlill\ik yap1yordu. Hz. isa'Yl oldfumek 
istediklerinde; o, ben size isa'y1 gO:Steririm, dedi. isa'run evine girdi. 
isa Aleyhisselam goge ~ekildi ve o muna.f1k isa'nm §ekline gitdirildi. 
'i~eri girdiler ve o miinafiki isa zannederek oldfudiller. Denildi ki: Ya
hudi Taytayus isa'run oldugu· eve girdi, o'nu bulamadi. Allah Teala 
o'nu, isa'ya benzer duruma getirdi. DI§an \!Ikmca o, isa saruld1 tutulup 
olduruldi.i. Peygamberler asnnda bu . tiir har:ikalar uzak saYilamaz. De
nildi ki : Yahudiler, Hz. isa'Yl oldfumek istediklerinde, Allah Teala o'nu 
goge yukseltti. Yahudi hahamlan halkm arasmda fitne ~Ikmasmdan 
endi§e ederek bir insaru yakalay1p oldurdiller ve ast1Iar. Ha1ki kandi
rarak, o'nun Mesih oldugunu soylediler. Halk isa Aleyhisselam'I ~ok az 
tamd1g1 i~in admdan ba§ka o'nu bilmiyorlardi. Bu·radaki «benzetildill 
ifadesi, car ve mecrura · isnad edilmi§tir. Sanki §oyle denmi§tir : Lakin 
isa Aleyhisselam'la oldurillen arasmda bir benzetme va.ki' oldu. Veya 
konuya isnad edilmi§tir. Bu gor\i§ hi~bir kimsenin oldiirillmedigini, sa
dece isa'nm oldurulecegi §eklinde korku s~1ldlgm1 ve halk arasmda 
onun oldurulm\i§ oldugu §ayi'asmm yaYildigrm soyleyenlerin kavline 
goredir ... Yani ehl-i kitab'tan hi~bir kimse yoktur ki, cam ~Ikmadan 
evvel isa Aleyhisselam'a ve o'nun Allah'm kulu ve Rasulu olduguna 
inanmasm. iman vakti, teklif vakti kalkt1~ i~in o zaman artlk bulun
mayacakhr ... Ve denildi ki, her iki zamir de Hz. isa'ya gitmektedir. 

I A 

0 zaman mana §Oyle olur : Hz. Isa'run indigi zaman mevcud olan 
ehl-i kitab'tan herkes, ol\imiinden once o'na inanacaktir. Rivayet edilir 
ki; Hz. isa, ahir zamanda gokten inecektir. Kitab ehli herkes o'na ina
naeak ve hepsi de tek bir millet olarak islam milleti halinde birle§ecek
tir. Allah, o'nun zamanmda Decca1'1 yok edecektir. Yery\izune emniyet 
yayllacak, y1lanlar develerle, kaplanlar s1grrlarla, kurtlar koyunlarla 
gezine_cek c;;ocuklar canavarlarla oynayacaktlr. Hz. isa yecyiiziinde kirk 
yll kalacak, sonra Oldiirillecek ve miisl\imanlar o'nun namazm1 klllp 
defn edeceklerdir. Denildi ki: Birinci zamir, Allah'a racidir. Ve yine 
denildi ki, birinci zamir, Hz. Muhammed'e racidir. ·(Ebu's-Suud, ir-
§8,d'ill Akl-is Selim I, 395- 396). · 

Allah Teala butun fiillerinde hikmet sabibidir. isa Aleyhisselam'm 
durumu da bu hikmetin ba§mda yer allr. 

Allah Teala, isa Aleyhisselam'I kendi katm~ yiikseltince; o'na ~e
lenk giydirdi ve nurla siisledi. Yeme:k i~mek arzularmdan siy1rd1. Melek-
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lerle beraber uc;urdu. 0 meleklerle beraber Ar§'m etmfmdadtr. Arbk o, 
melek §eklinde bir insan, gokyiiztinde bir yerlidir. Vehb ibn Miinebbih 
der ki : i'sa Aleyhisselam otuz y~lanmn b~mda iken peygamber olarak 
gonderildi. Allah, onu otuziic; ya§mda iken gi)ge c;ekti. Peygamberligi 
toplam iic; sene idi. Denilirse ki, Allah Teala i'sa Aleyhisselam'I gage 
c;ektikten sonra, nic;in tekrar yeryiiziine indirmemi§tir?· Denilir ki : Al
lah onu, tekrar yeryiiziine indirmeyi sona b1rakmasmm sebebi klyamet 
alameti olmas1 ve umumi velayetin hatemi bulunmas1 ic;indir. <;iinkii 
Allah'm Muhammedi donemi ondan sonra sona erdirdigi bir veli yok
tur. Bu, Hz. Muhammed'in donemini §ereflendirmek ic;indir. Peygamber 
olara:k gonderilmi§ bir nebiriin Hz. Muhammed'in §eriabm miihiirlemek 
iizere gonderilmesindeki §eref ic;indir. Yahudiler ve htristiyanlar o za
man o'na inarurlar ve Allah o'nunla niibiivvet donemini yeniler. Mehdi 
ve kehf ashab1 o'na hizmet eder. Evlenir c;olugu c;ocugu olur, ve Muham
med Aleyhisselam'm iimmeti arasma girer. Velayet cihetinden onun 
velilerinin hatemi ve varisi olur. 

Suyuti ed-Diirr el-Mensur isimli tefsirinin Kehf suresinde ibn ~a
hin'den nakleder ki, dort peygamber ya§amaktadlr. Bunlardan ikisi (isa 
ve idris) goktedir. ikisi (H1z1r ve ilyas) yeryiiziindedir. H1z1r denizde 
ilyas ise karadad1r. imam Sahavi me["hftm bir h:adis nakleder ki; Rasu
lullah (s.a.) §6yle . buyurmu§tur : Karde§im H1zrr diri olsayd1, beni ziya
ret ederdi. Bu hadis, HIZir'm hayatta oldugunu inkar eden baz1 selef 
bilginlerinin sozlerindendir. . · 

iyi bil ki; akh evvel'den gelmi§ olan baz1 ruhlar tek bir saf halin
dedir ve Allah'tan c;Ikmi§lardir. Her ne kadar geriye kalan saflar Akl-1 
evvel'in vas1t·as1 ile t;Ikmi§larsa da bunlar Allah'tan vas1tas1z sad1r ol
mu§lardlr. Nitekim Rasulullah (s.a.) : Ben ruhlarm ba:bas1ytm. Ben 
Allah'm nurundamm. Mii'minler ise, benim nurumun feyzindendir, bu
yurmu§tur. ilk safta ilk ruha ve Akl-1 evvel'e en yakm olan ruhlar isevi 
ruhlard1r. Bu s1r nedeniyle o, cismani mi'r~ ile goge c;Ikmu}tir. Ve onun 
ahdi yakm olmu§tur. Onun ahdi, Akl-1 evvel'in ahdine yakm olmu§tur. 
isevi ruh, ism-i A'zam'm mazhandir. ilahi huzurdan vasitaBIZ olarak 
cern' makammda meydana gelmi§ bir sudurdur ve ruhl>ardan bir ruhtur. 
0 ilahi cern' edici ismin mazha;ndu. ilk verasettir. Bizim peygamberimiz 
ise as1ld1r. ~erh el-Fusus'da boyle kaytthdrr. 

Sonra bil ki; bir topluluk Hz. Meryem'e iftira ederek zina isnad 
ettiler. Bir b'a§ka topluluk Hz. Meryem'i tazimde haddi a§tilar ve onun 
ogluna tanrmm oglu dediler. Her iki g.rup ta sap1khga daldtlar. 
Denildi ki Hz. Meryem Allah'm veliyyesiydi. ifrat ve tefrit ehli iki f1rka 
onun sebebiyle §aki oldular. Aym §ekilde Allah'm her velisini inkar eden 
kimse de onlara sayg1y1 terketmesi sebebiyle §'ruki olur. (ismail Hakk1 
Bursevi, Ruh el-Beyan, I, 510). 
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Kitab ehlinden Hz. isa konusunda tart~nlar; ger~ekte onun du- · 
rumundan §iiphe ic;erisindedirler. Bu konuda kes.in bir bilgileri olmad1g1 
ic;in, siirekli karars1zhk ve tereddiide dii§erler. Onlar; yalmzca tahmin
ler Pe§inde kO§maktadirlar. Yani baz1 ihtilMh gorii§leri digerine tercih 
ettiren karineler pe§inden gitmektedirler. ~ek; iki hwftsu birlikte i~eren 
iki ·konuda tereddiittiir. Ferdlerinden herhangi bir ferde degil he·rkese 
§alllil olan bir tereddiittiir. Bu ifade mantlk bilginlerinin de dedikleri 
gibi, bilginin iki taraf1 e~~t oldugu ve birini digerine tercih etmek im
kam bulunmad1~ zaman kullamllr. Hz. isa konusunda tahminlerin pe
§inde ko§anlar; sadece kendi arzu ve temayiilleriyle yahut belirli kari
nelere dayanarak tartl§Ilan konuda belli bir gorii§ii tercih eden ferd
lerdir. ~ek kelimesinin l:Stllahi manas1 budur. Liigat bak1mdan ise §ek; 
bir tiir bilgisizlik ve zihinde cereyan eden hadiseler hakkmda belirsiz 
dii§uncelere sahip olmakt1r. ( ......... ) Arap dilinde §ek; yakinin zlddl
dlr. Oyleyse 'bu ifade mant1kc;11ann 1stllahma gore; zanm da §Umulii ic;e
risine ahr. Zan, §iiphenin iki tarafmdan birinin tercih edilmesidir. Hz. 
isa'mn as1lmasmdaki §ek; as1lan o muydu ya da ba§kas1 m1yd1 konu
sundaki tereddiiddiir. Hz. isa konusunda ihtilaf eden ve §iipheye dii§
mii§ olanlardan bir kiSml, as1lanm Hz. isa oldugunu S'Oylerken, bir klS
mi da o'nun Hz. isa olmad1gm1 soylemi§lerdir. lHi~birinin kesin bir bil
gisi yoktur. Sadece zan ve tahminleTe uymakta&rlar. ( ......... ) 

«Kesinlikle onu oldurmemi§lerdir.» Yani Meryem oglu isa'y1 kesin
likle oldiirmli§ degillerdir. Bizabihi oldiiriilenin o olup olmad1g1 konusun
da kesin bir kanaata varmam.I§lardu. 'Ciinkii onlar, Hz. isa'y1 tam ola
rak ·bilemiyorlardl. Bugiin Hrristiyanlarca rgiivenilir olan inciller; Hz. 
isa'yt zabttalara teslim eden ki§inin Yahuda 'iskariot oldugunu 'belirt
mektedirler. Yahuda, zabit·aya gosterdigi ki§inin oniindekinin mesih 
Yesu oldugunu soyl-emi§tir. 0, gosterince zab1ta da adami .yakalaml§tlr. 
Barnaba incil'i ise; askerlerin mesih oldugunu zannederek Yahuda is
kariot'u yakal·adtklanm ~Iklamaktadrr. Qiinkii o, Hz. isa'ya benzetil
mi§tir, denmektedir. ~u halde tarti§IDaSlZ olan gerc;ek, askerlerin Hz. 
isa'nm §ahs1m kesin bir bilgi ile ·bilmemekte oldukland1r. Bu sebeple 
denilmi§tir ki : <<Kesinlikle onu oldiirmemi§lerdirn · kavlindeki zamirin 
bilgiye gittigini belirtmi§lerdir. Bu takdirde mana onlann; bir bilgisi 
yoktur. Sadece tahminler pe§inde ko§maktadrrlar ve yakin bir bilgiyle 
ibilip tesbit ederek onu oldiirmemi§ler. Yalmzca i~ine dii§tiikleri tahmin
lerle yetinmi§lerdir, demektir. ( ......... ) 

«Ehl-i kitab'ta hie; kimse yoktur ki, muhakkak ona inanmi§ olma
sm.» Yani ehl-i kitab'ta herkes Hz. isa'ya sahih bir imanla inanacak 
ve onun AUah'm kulu, rasUlii ve insanlar i~in bir mucizesi oldugunu 
kabul edecekti-r. «Oliimiinden once» yani bilinmeyen o ki§inin Olmesin
den once. Bu ifade nefiy i~eris'indeki nekre ifade oldugu ic;in umum an-

Ni: 

1 
ol 
k] 

0 

ys 
ol1 

al 
re 
d 
g 
m 
rii 
B 
fil 
m 

h 
H 
rB 
)1 
d 
m 
m 
m 

hi 

Vl 

v 



Nisft, 155-159) HAD!SLERLE KUR'AN-I KERiM TEFSiRt 2009 

lamma gelir. Ve mana ozet olarak §oyle olur: Ehl-i kitab'dan herkes 
olecegi zaman ger(;ek ona a(;Iklamr. !sa ve diger iman konusundaki ha
·kikatlar zahir olur. o da sahih bir imanla Hz. is!'ya iman eder. Yahudi 
onun sad1k bir peygamber _oldugunu, yalan soylemedigini bilir. Hlristi
yan da onun Allah'm kulu ve rasillu oldugunu; ne ilah ne de ilah'm oglu 
olmacllgml ogrenir. 

<tKlyamet giinii o da bunlarm aleyhinde §ahadet eder. Onlarm 
aleyhinde ~ahadet eder ve kendisinin durumu hakkmda . soylediklerini 
reddeder. Bu §ahadetten bir klSffilru Allah Teala Maide suresinin sonun~ 
da anlatmaktruhr. Ve Hz. isa'nm; ben onlara; Allah'm bana emrettigi 
gibi, benim de Rabb1m sizin de Rabbm1z olan Allah'a ibadet edin, de-. 
mekten ba§ka bir §ey soylemedim, diyecegini bildirmektedir. Kendile
rinin arasmda bulundugum siirece onlara §ahid oldum demektedir. 
Belki de imtihan ve imam nedeniyle mti'mine, ktifrii sebebiyle de ka~ 
fire §ahl1det edecektir. Qtinki.i o, insanhga peygamber olarak gonderil-
mi~tir. Her peygamber kavmine §ahadet edecektir. (. ....... ·l 

Baz1lan da derler ki: Bu ayetin manas1 §by1edir; ehl-i kitab olan 
her.kes Hz. isa'mn oliimiinden once Hz. isa'ya inanacaktlr. Bu gorii§, 
Hz. isa'nm olmedigini ve Oliimiinden once goge (;ekildigini soyleyen go
rii§e dayanmaktadlr. Ve bunlar, Allah Teala'mn «Seni oldiiriip kendim 
yiikse1tecegim1> kavlini te'vil etmektedirler. Bu kanaaJtta olanlar, bura
daki umumt nefyin Hz. isa'run ntizulii srrasmda canll olanlara tahsis et
mek zorunlulugunu duyacaklard1r. Bu takdirde onlar §oyle mana ver
mektedirler: Ehl-i kitab'tan Hz. isa'mn gokten yerytiztine indigi za
manda hayatta olan herkes ona muhakkak inamp tabi olacaktlr. 

Ayetten anla§Ilan birinci manadrr. Burada belirtllen tahsisin ise, 
hi\!bir delili yoktur. Karine te§kil edecek §ekilde Kur'an'da buna da
yall hic;bir nass da mevcud degildir. Bu konuda varid olan haberler 
ayeti tefsir sadedinde varid olmaffil§tlr. Buna kar§Ihk zihne ilk gelen 
ve belig nazlmdan anla§llan manayi te'yid edici birc;ok . hadis varid ol-
mU§tur. (. . ....... ) 

Hz. isa'mn as1lmas1 meselesi; tarihde pek (;Ok benzeri olan mese
lelerden bir meseledir. Krallar ve idareciler, Oldiiriir ve asarlard1. Bu 
konuda Roma'hlann kat1llgi, yahudilerin taassubu pek me§hurdur. Ya
hudiler Yahya ve Zekeriyya peygamber gibi pe·k iinliilerin di§mda bir
\!Ok peygamberi oldtirmii§lerdir. Bu gibi olaylarm tarihi olarak tesbittnin 
saglayacag1 yarar; milletlerin ahlaklru, sap1khk derecelerini, dogru yola 

. gidi§ §ekillerini ve yoneticUerin idare tarzm1 ogretmeden almacak ibre
tin otesine gec;mez. Yahudiler, Hz. is!'mn (;agmda Roma'hlann egemen
ligi altmdayd1lar. 0 donemde mukaddes beldeye hakim olan Romall 
vali Platus idi. 0, Hz. isa'Yl oldiirmek istemiyordu. ·Yahudilerin tahrik 
ve jurnallerini de nazar-1 itioora almami§tl. Yahudiler, Hz. isa'Yl Oldiir-

\ 
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mek istemi§lerdi. . Qiinkii onlarm materyalist geleneklerini sarsacak IS

lahatlar yaprnaya davet ediyordu. Onlar, Hz. Zekeriyya'yi ve Yahya'yi 
oldtirmekle peygamber kamna ellerini 'bulamt§lar<h. ister Hz. isa'nm 
oldiiriilmesi ve astlmasi olay1 dogru olsun, iste'r yanlt§ olsun, bu · olayin 
eereyan etmi§ olmas1, o giin bHinmeyen bu kavmin durumundan bize 
yararh bir ibret saglamayaca~ gibi asllmam~ ve oldiiriilmemi§ olmas1 
da onlarm ahlaki ve tarihi seviyyeleri hakkmda bilgimizi eksiltmez. 
Evet, Hz. isa'mn asllmas1 meselesi (Allah Azze ve Celle)nin kitabmda 
isbat veya reddedilmesi onemli olan bir konu degildir. Sadece Yahudile
rin hakstz yere peygamberleri Oldiirdiikleri tesbit edilmektedir. Aneak 
H1ristiyanlar, bu meseleyi kend<i dinlerinin ve akidelerinin esas1 haline 
getirmi§lerdir. Buna inanmayanlann ahirette helak olacaklanm soyle
·mektedirler. Kendilerinin belirttikleri tarzda isa'mn astldtgma inanan 
ki§ilerin azizler,. peygamberler ve mesih'le beraber gokyiiziiniin meie
kutuna eren kurtulanlar ziimresinden olaeaklarmt iddia etmektedirler. 
i§te, bunuu ic;in Kur'an-1 Azim Hz. isa'mn olduriilmesi ve asllnias1 ko-
nusundaki gorii§leri reddetmeye geni§c;e yer vermi§tir. ( ......... ) 

Ulkemizde y<d.§ayan Htristiyanlann onderleri, iddialarma bir temel 
kaide olarak Hz. isa'nm kendini insanllga feda ederek oldiiriildiigii inan
cmm ana ilke oldugunu soylemektedirler. Onlara gore Hz. isa'nm 61-
diirillmesi inane1, Htristiyan dininin asll ve esas1d1r. Teslis inane1 ise 
bundan sonra gelir .. . Protestan papazlannm baz1 konsiillerde soyledik
lerine, mekteplerinde a\!tiklan toplant1larda ve bizim haz1r bulundugu
muz meclislerdeki ifadelerine gore; Hz. Adem, Allah'm yasaklad1g1 mem
nu' meyveden yiyerek Allah'a isyan edinee, o ve o'nun soyundan gelen 
biitiin ferdler giinahkar olmu§lardlr: Ve bu sebeple ahirette cezaya ve 
ebedi helake miistahak olmu§lardtr. Sonra onun soyundan gelen her
kes gi.inahkar ve hatah olarak dogdugu i\!in onlar hem kendi giinah
lanndan dolayi eezayi hakketmekte, hem de ilk giinah olan atalan 
Adem' in giinahmdan dolayi eezayi hakketmektedirler. Ancak Allah Tea
la, adalet ve rahmet s1fatlyla muttas1f oldugu ic;in Hz. Adem'in ·isyan 
ettigi zamandan itibaren bir problemle -hll§a-- kar§Ila§mi§tlr. ~oyle 
ki, eger Actem'i ve onun soyundan gelenleri eezaland1rsa; bu, O'nun rah
m~tine ters d~el', dolayiStyla Rahim stfatmdan uzakla§rm§ olur. ~ayet 
o'nu ve soyundan gelenleri cezaland1rmasa, bu da actaletine ters dii§er 
ve dolay1Slyla Adil vasfmdan uzakla§Ir. Sanki Hak Teala Adem'in isya
mndan beri adalet ve rahmetini bi.rle§tiren "bir vesile bulmak istiyordu 
ve bunu dii§iiniiyordu. Ne var ki boyle bir c;·are)11i bulamami§tl, aneak 
bindokuzyiiz oniki sene once bir yol bulabil~tir. Bu sene, bugiin bi
zim i\!inde ya§adigimiz seneye nisbetledir. Hll§a Allah Teala, kendi za
tmdan alan oglunu, Adem'in soyundan gelen bir kadmm karnma yer
le§tirmi§ ve onun rahmindekibir ceninle birle§erek bundan oglunu diin-
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yaya getirip dogurtmu§tur. Ogul ·annesinin oglu olmas1 hasebiyle tam 
bir insan, tanrmm oglu olmas1 hasebiyle de tam bir t'anr1d1r. Qiinku tan
nnm oglu, tanrmm kendisidir. 0, bu sebeple Adem ogullannm biitun 
giinahlarmdan ma'sumdur. 0 bir zaman boyunca insanlarla beraber 
yemi§, i~mi§ ve onlar gibi zevklenmi§ ve onla:r gibi uziilmii§tiir. Kendi
sini en aciOliimle oldurmeleri sebebiyle dii§manlanyla alay etmi§tir. Bu 
Oldurme, ilahi kitabta sahibini la'nete mustahak k1lan as1larak oldfu
medir. Binaenaleyh ogul, be§eriyete kendisini feda etmek i~in as1Jma 
ve la'nete tahammtil etmektedir. Yuhanna'nm ilk ooliimunde dedigi 
gibi; insanhg1 hatalardan kurtarmak i~in kendini feda etmi§tir. «0 
bizim hatalanm1z111 keffaretidir. Yalmz hatalar1m1zm degil, butlin ev
rendeki hatalann keffaretidir.» Yucelerin yuces:i olan Rab onlann soy
lediklerinden munezzehdir. Bu as1Ima inancma bir~ok §ekilde ceva,b ve
rilebilir. Bir kere akli delille alemi yaratanm her§eyi bilen, san'atmda 
hakim alan birisi olmas1 gerektigini kabul eden hi~bir inan~ sahibi; 
bu hikayey€ inanamaz. ·Qiinku bu hikaye yarat1c1 hakkmda bilgisizligin 
ve ilkelligin eseridir .. Sanki Allah Adem'i yaratlrken onun durumunun 
nas1l olacagm1 bilmiyordu. Adem isyan edince, Allah adalet ve rahme
tinin bu isyan konusunda nas11 davramnas1 gerektiginden haberdar de
gildi. Ancak binlerce sene sonra bilmedigi bir konuda dogruyu bula-
bildi? ( ......... ) 

Bu hikayeyl kabul edenin; bagnaz olmayan alnl sahiplerinin, ortaya 
koyacaklan bir ba§ka imkans1zhg1 da ka:bul etmeleri gerekir. Bu hu
susi kainatm yaratic1smm diger mtilklerine gore en kii<;Uk bir zerre dahi 
olmayan, goriilen goklerine gore hi~bir deger -ifade etmeyen, §U yeryu
ziindeki bir kadmm rahmine girip yiyen, i~en. uziilen ve eglenen; kisa
casi diger insanlann yapt1klan gibi yapan bir insan haline donii§me-
sinin mumkiin olup olmayacag1 konusudur. ( ......... ) Biztm huzuru-
muzda H1ristiyan olduklanm iddia edenlerden bir{!oklan gerek bu alum 
inancmm gerekse teslis akidesinin ma'kul olmad1gm1 itirat ettiler. Bu
nun kabuliinde ana ilkenin, mukaddes kitaplanndan yaptlklan nakiller 
oldugunu, mukaddes kitaplarda bu huslisun sabit :bulundugunu, bina
enaleyh mukaddes kitaplarda sabit olan her§eyi kabullenmek durumun
da olduklanm soylediler. ister alden kabul edilebilir olsun, ister olma
sm bu fikirlere inamlmas1 gerektigini belirttiler. Hatta baZilan dediler 
ki : Her dinde aklln imkans1zhgm1 kesinkes ·belirttigi pek ~ok inan~Iar 
ve haberler bulunmaktadir. Ancak din mensublan, bunlan kabul etmek 
zorundadrrlar. Biz diyoruz ki : islam akidesinde aklm, imkans1z1lgma 
kesinkes hukmettigi hic;bir §ey yoktur. Sadece aklm o evrenden haber
dar olamarrias1 nedeniyle bilrr}ek imkanmdan mahrUm oldugu ga.yb 
aleinine dair haberler vard1r. Ancak bu haberlerin· hepsi vahyin bil(lir
digi haberlerdir. Ve imkans1z degll, mumkun olan haberlerdir. Qiinku 
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islam, hi~bir k:im.seyi imkansizhgi ka:bule zorlatnaz. H1ristiyan1Ikta.ki 
bu inan~ putperestHkten hiristiya.nhga ge~:rni§tir ki bir~ok hiristiyan 
bilginleri de bunu kabul etmektedirler. ( ......... ) 

Ger~ekten Kur'an'da, Hz. isa'mn gOkten inip yeryuzunde hakim 
olac,agmi ifade eden bir nass mevcud degildir. Bu konuda varid olan · 
hadisler de Kadiyanilerin iddialannm tersinedir. QU.nku hadislerde, 
isa'nm Hindistan'da· degil, §am'da inecegini ve kendinden once ortaya 
~1kan Deccal'I oldurecegini, yery'iiz'iinu adaletle doldurup hukum vere
cegini, yeryiiz'iinun zul'iim ve azgmllkla doluyken bunu ortadan kaldi
racagmi belirtmektedirler. §u g'iinlerde Balka.nlarda cereyan eden olay
lar, bizi bu inan~tan uzakla§tirmaktadir. Bilindigi gibi Ba:lkanlardaki 
H1ristiyan devletler, Osmanhlara kar§I nerede mucAdele ver:rni§lerse ora
da bUyukleri Oldurm'ii§ler, ku~ukleri dogrami§lar, kadmlan, ~ocuklan 
yok etmi§lerdir. Osmanhlarm bulundugu oolgeleri ate§ ve dinamitle 
tarumar etmi§ler, mallarmi ahp namuslanna tecavuz et:rni§lerdir. Butun 
bunlan yaparken de, Hiristiyanhk adma ~~ yiikseltmek i~in yapnn§
lardir. Nerede Kadiyanilerin soyledigi gibi Hz. isa'nm ha~I klracagma 
dair rivayetler. Ahmed Kadiyani; H1ristiyan bir devlete boyun egen 
ajandan ba§ka bir§ey degildi. Ancak insanhk halidir, · herhangi bir§eye 
ister ma'kul ve menkulden uzak olsun, ister yakm olsun ortaya attig1 
her iddiay1 dogrulayan ve kar§Ihk veren baz1 ~iler bulacaktir. Biz, 
Allah'tan hidayet i~in te'yid diler ve sap1khktan korunmam1z1 isteriz, 
amin. (Re§id' R1za, Tefsir el-Menar, 19- 59) . . 

Bu te§bih meselesinde muhtelif rivayetler vard1r ki, ba§hca iki ve
cih zikretmi§lerdir : 

1 - Mutekelliminin bir ~ogu demi§tir k:i : Yahudiler Hz. isa'y1 
katletmek istedikleri zanian, Allah o'nu g6ge ~ekti. Yahudilerin ba§
kanlan da avamm fitneye dfr§mesinden korktular, bir insan tuttular, 
oldfuup ashlar ve halka «Mesi~ i§te bUJ> diye i'lan eylediler. Qunku hal
km ~ogunlugu onu §ahsen degil, ancak ismen tan1yorlard1. 

2 - isa'nm sureti birine ilka' olundu, ba§ka ·bir insan ona benze
tildi, ona benzer bir surette konuldu, demd§lex ve bunda dort vecih nakl 
eylerni§lerdir : 

a - Yahudiler, Hz. isa'nm ashab1yla bera:ber falan evde bulun
duklanm ogrendikleri zaman, ba§lannda bulunan Yahuda; kendi adam
lanndan Taytayus nammda birine eve girib isa'YI katledilmek uzere 
~1karmasm1 emr etmi§, o da girmi§, Allah Teala da Hz. isa'YI ev1n ta
vanmdan c;1kanp o adam1 ona benzetmi§, binaenaleyh isa zannetmi§ler, 
tutup onu asmi.§ ve oldurmu§ler. 

b - isftYI gozetmek ic;in bir adam ta'yin etrni§ler. isa aleyhisselam 
daga c;Ikmi§, g6ge ~ekilmi§. Allah o gozcuyu ona benzetmi§, onu yaka
lami§lar katletmi§ler. Ben isa degilim, diyegorm~se de dinlememi§ler. 
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c -- Yahudiler, Hazreti isa'Yl tutmaya a.zmettikleri zaman, asha
bmdan on ki§i beraberinde bulunuyormu§. Onlara; benim kihgima so
kulmaga raz1 olup cenneti satin alacak kim var? diye sormu§. i~lerin
den birisi; ben, demi§. Binaenaleyh Allah onu Isa'ya benzetmi§, ~Ika
nlml§ katledilmi§ ve isa goge ref' olunmU§. 

d - Birisi isa aleyhisselamm ashabmdan oldugunu iddia edermi§ 
ve mtinaf1km1§. Gitmi§, Hz. isa aleyhine Yahudilere kllavuzluk etmi§ 
ve onu tutmak i~in Yahudilerle beraber gir~. Allah Tea.Ia da onu o'na · 
benzetmi§. Binaenaleyh o oldiirilltip asilmi§. Fakat gortiltiyor ki, Fah
ruddin Razi'nin decligi gibi; bu vecihler, yekdigerile mtiteanz ve mti
tedafi'dirler. Binaenaleyh ayeti tefsirde delil olarak almmaya elveri§li 
degildirler. 

Htristiyanlar, Platus devrinde Hz. isa'nm, Yahudiler tarafmdan ol-
. dtirtiltip astldlgma ve sonra k1yam edip semaya ref' olunduguna kail
dirler. On iki Havariden biri olan Yahuda Eskaryut'un, Yahudi kahin
lerinden para alarak Hz. isa'ya h1yanet ve oldiirtilmesine delalet eyle
digi ve bilahare pi§man olub _kendini ast1g1 incil'lerde nakledilmektedir; 
Fakat hlristiyanlar, diger taraftan ba§hca ii~ frrka olarak katlin Me
sih'e taalluku keyfiyyeti iizerinde ihtilaf et~lerdir: Bir k1Sm1 oldiiriip 
asmanm, hem nasuta hem lahuta vaki' olduguna kMl olmU§lar ki, bun
lara Melkaiyye denilir. Diger ktsffil oldiiriip asmanm, iki cevherden·mu
teveUid olan Mesih'lik cevherine vaki' olduguna kail olmu§lardlr ki, bun
lara da Ya'kubiyye denilir .. U~iincii bir klSIDl da, Mesih'in nasutu katlo
lundu, lahutu goge ~1kti; demi§ler ki, bunlara da Nesturiyye derler. 

imam F'ahruddin Razi der ki : Filozoflann ~ogunlugu, bu gorii§e 
yakm bir fikri benimserler. Zira sabittir ki; insan, §U heykelden ibaret 
degildir. Belki ya bu beden i~inde bir degerli cisrni veya zatmda mii
cerred ve bu bedeni idare eden ruhani bir cevherdir. Binaenaleyh katl 
o heykel iizerinde vaki' olmu§, hakikatte isa aleyhisselam olan nefs ise, 
maktul olmaml§tlr. Buna kar§l; her insan bOyle degil mi? 0 halde bunu 
isa'ya tahsisin vechi nedir? denilemez. Qiinkii' isa'mn nefsi kudsi, ulvi, 
semavi, ilahi m1rlar ile fazlasiyla aydlnlanmU}, meleklerin ruhuna pek 
yakm bir nefs idi, boyle bir nefsin oldiirilliip tahrib edilmesi beden ile 
biiyiik bir &..CI ~ekmesi olmaz. Beden karanhgmdan ayrildlktan sonra da 
kurtulup goklerin geni§ligine ve celal aleminin nurlarma yiikselir, hu
zfu ve saadet.i biiyiir de biiyiir. Ve ma'lumdur ki; bu ahval herkeste 
olmaz ve belki Adem rueyhisselam'm hilkatinin ba§lang1cmdan klya
mete kadar pek az zevata nasib olmu§tur. isa aleyhisselam'm bu hale 
tahsismda mana i§te budur. (Elmahll, Hak Dini Kur'an Dili, II, 1516 
-1519). ' 

Bu konuda Muhammed Ebu . Zehra da §U bilgileri veriyor : 
Temiz ve bakire anne Meryem, isa peygambere hi~ bir be§er eli deg-

• J 
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meden hamile kalmi§tl. Allah Meryem'i dogum.undan bert bu i§ i~in 
hazirlarni§ ye se~mi§ti. Meryem heniiz bOyle bir §eyin farkmda bile de;. 
gilken, bir giin aniden bu ger~ekle kar§1 kar§lya geldi. Hz. Meryem, aile
sinden aynllp dogu tarafmd.a bir yere ~ekllmi§ti. i§te bu s1rada, AUah 
ona diizgiiri bir be§er suretiyle melegi gonderdi : ((Dedi ki : Ben senden 
Rahman'a s1gmmm, eger O'ndan korkuyorsan bana dokunma. 0 da; 
ben dedi, sana tertemiz bir erkek ~ocugu hediye edeyim diye sadece 

, R. abbmm el~isiyi~ Benim nasll oglum olur, dedi, bana bir insan dokun
madi ve ben bir ra.niye 'degilim. Oyledir, dedi, Rabbm : o bana kolayd1r. 
Onu insanlara, 

1
bir i§a.ret ve bizden bir rahmet k1lmak i~in dedi ve i§ 

olup bitti. Ona_ gebe kald1. Onunla uzak bir yere cekildi. Dogum sanciSI 
onu, bir hurma dalma getirdi : Ke§ki dedi, bundan once Olseydim, unu
tulup gitseydim!» (Meryem, 18- 23). Hz. Meryem ba.Jdre olarak Hz. 
tsa'ya hamile kald1 ve !sa Peygamber ba:bas1z olarak diinyaya geldi. 
Kur'an'da veya Hadis-i ~erif'lerde !sa Peygamber'in hamilelik siiresinin 
ne kadar oldugunu anlatan herhangi bir bilgi yok. Eger Hz. Meryem'in 
be§er eli degmeden diinyaya getirdigi Hz. Isa'mn hamilelik siiresi nor
mal iistii hir sure olsayd1 kaynaklar bunu da bize naklederlerdi. Bovle 
bir k_aynak olmad1gma gore, o da diger kaduilar gi·bi 9 ay 10 giin ha~ile 
kalnu§ olsa gerektir. 

Hz. Meryem, !sa Peygamber'i diinyaya getlrip de kavminin arasma 
~Ikmca; bu, onlar icin beklenmedik pir hadise oldu. Bir siirpTizdi. Hz. 
Meryem'in dogru yolda, ibadetlerine dii§kiin ve temiz bir kadm oldugu
nu bilenler de bilmeyenler de bu ani olayla hayrete dii§tiiler. Qok garip 
bir §ey idi bu olan. Meryem baklreydi, bunu herkes biliyordu, kocas1 
yoktu, oyleyse bu siirprizli olay, onun i~in bir itham nedeni olabilirdi. 
Ani kar§Ila§mala-rda ak1l yerine heyecan hakim olur, insan ge~mi§le 
§imdiki zaman arasinda mukayese yapamaz. Hele bir de itham delili 
ortada bulunuyorsa artlk bu ithamm dillerden d~mesi icin bir rieden 
yoktur. Meryem g'ibi kadmlar icin cocuk diinyaya getirmek gayet ola
gan bir §ey, ama olagan yollarla. Aksi tadirde soylenecek soz ma'lum
dur. Ama yiice Allah Hz. Meryem'e ac1m1§ ve bu siirprizli olay1 kendi
sini itham etmek isteyenler i~in delil olacagma, ithanu kokten yok ede.: 
cek ve temizligine delil olacak bir unsur kilmi§tl. Boylece ku§kular te
melden y1kildi ve biraz once babas1z cocugun diinyaya gelmesi gibi bir 
siirprizle kar§Ila§anUtr, §imdi kar§Il~caklan bir surprizle annenin kU§
kusuz temizligine ve dogruluguna kani' oldlllar. Bu yeni siirpriz, anne-

-nin temizligiyle ilgili~onceden bilinenleri dogruluyor ve eski hatlralan 
yeniden canlandmyordu. i§te heniiz yeni dogmU§ ·be§ikte yatan cocuk, 
blrden bire dile gelmi§ti. Hz. Meryem'den bu cocugun nasll dogdugunu 
soranlara; · o, ~ocugun kendini gO.stererek onunla konu§un, dedi. Bunun 
iizerine: ,,Dediler ki, be§itkeki cocukla nasll konu§ulur? Ben Allah'm 
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kuluyum, dedi, 'bana kitab verdi, beni peygamber yaptl. Beni bulun
dugum her yerde insanlara yararh klid1. Sag oldugum siirece bana, na
maz k1Imay1 zekat vermeyi emretti. Anneme iyilik edip, beni ba§ kal
dlran bir zorba yapmad1. Dogdugum giin de, olecegim giin de ve diri 
olarak kaldmldlg1m giin de bana esenlik verilmi§tir.» (Meryeni, 30- 33). 

Hz. isa be§ikte konu§maya ba§ladl, sozleri a~1k~a annesinin temiz
ligini dile getiriyordu. 0, Allah'm bir kwu oldugunu ve babas1z olarak 
diinyaya geldigini soyliiyordu. ibn Kesir, ibn Abbas'tan rivayet ederek 
der ki: Meryem oglu isa Peygamber; be§ikte konu§up annesinin temiz
ligini dile getirdikten sonra, bir daha konu§amadl. Ta delikanh ~agma 
gelinceye kadar. Bilahere Allah o'na hikmeti ve konu§mayl ogretti. Yine 
de yahudiler, o'nun ve aimesinin hakkmda pek ~ok kotii sozler soyle
diler. Hatta ona ((Fahi§enin oglu» diyorlard1. i§te Cenab-1 Allah bunlara 
tehnihen Kur'an-1 Kerim'de «Kiifre dalmalan ve Hz. Meryem'e biiyi.ik 
iftiralar soylemeleri dolayiSlyla» derken bunu kasdetmekteydi. Hz. Pey
gamberden; Hz. isa'nm yeti§ffies1 ve biiyiimesiyle ilgili ve nas1l peygam
ber olduguna dair sahih hi~ bir hadis va:r:id ol.rnrum§tlr. i§te s1hhatli bir 
kaynak bulunmad1g1 i~in de biz de omin israilogwlan arasmda bilgi ve 
takvas1yla se~kinle§en ya§1tlan gibi biiyiiyiip geli§tigini belirtmekten 
ote bir §ey soylemeyecegiz. Tahminlere gore Hz. isa; ~ocukken ruhani 
bir zat o1duguna delalet eden bir~ok belirtiler gorillmii§tiir. 0, maddeyi 
putla§tiran materyalist bir toplumun i~erisinde bu maddi duygulan yen
mek i~in ruhi hayata 9ag1rm1§t1r. 

Kur'an-1 Kerim'de ve sahih hadislerde Hz. isa'nm peygamber ola
rak gonderildigi ya§ konusunda hi~ bir a~1klama yer almaz. Sadece otuz 
ya§mda peygamber olarak gonderildigine dair baz1 ifadelere rasthyoruz 
ki; bu ifadeler, h1ristiyanlar tarafmdan muteber say1lan incil'lerce zik
redilen ifadelerdir. Bizim de bu gorii§ii benimseyip otuz ya§mda pey
gamber olmu§ bulundugunu kabullenmemizi engeUeyecek hi~ bir neden 
yoktur. . 

Hz. isa Peygamber olarak geldig.inde; o giinlerdeki insanlarm i~ine 
gomilldiikleri zevk ve eglenceleri terketmeyi soyliiyor, ruhu miijdeliyor 
ve dikkatleri ahiret alemine ~ekiyordu. O'nun kendi dogumu bir mucize 
oldugu gibl bunun otesinde de Allah kendisine bir~ok mucizeler ver
mi§ti. ~ehristani «el-Milel ve'n-Nihal» adh eserinde der ki: ((Hz. isa'mn, 
a~1k mucjzeleri ve parlak delilleri vard1. Olille1i diriltmek, korleri ve 
sag1rlan g6rdiirmek ve i§itti'rmek, hastalan ve yarahlan iyile§tirmek 
gibi. Aslmda o'nun kendi <logu§U ve varhg1 da 'ctogrulugunun miikem
mel bir delili idi. Onceden hi~ bir insan menisi olmadan diinyaya gel
mesi ve dogunca da hi~bir k,imseden ogrenim gormeden konu§masl hirer 
mucize idi.» 

Kur'an-LKerim'in Hz. isa'ya Mt zikreitigi mucizeler be§ ba§llk al-
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tmda toplamr ki, bunlardan dordii Maide suresinde ifade olq.nmak
tadlr. · 

Kur'an-1 Kerim; Hz. isa'mn Roma11 yoneticiler tarafmdan yaka
laJl!lladlgmi, bilakis Allah tarafmdan kurtanld1grm ac1kc;a belirtmek
tedir. Binaenaleyh Hz. isa, ne oldiiriilmii§ ne de as1Im1§t1r. Onlar sade
ce Hz. isa'ya benzer biris'ini yakalarm§lardlr. Baz1 rivayetler yiice Al
lah'm Yahuda'ya Hz. isa'mn §eklini verdigini soyleder. Buradaki Yahu
da; incillerin soziinli ettikleri ve Hz. isa'ya kar§I tuzak kurup polisleri 
onun bulundugu yere gotiiren ve yakalanmas1m saglayan Yahuda is
kariot denilen kimsedir. incillerin soyledigine gore; bu Yahuda iska
riot, Hz. 1sa'nm en sec;kin ogrencilerinden b'irisiydi. 

Barnaba incili bu rivayete tamamen uyar. Nitekim Barnal;>a in
cil''inde §oyle denilmektedir : 

((Mesih'in bulundugu yere Yahuda ile. birlikte askerler yakla§mca, 
Mesih biiyiik bir toplulugun yakla§makta oldugunu duydu. Bunun ic;in 
korka:rak eve sakl:and1. Diger onbir ki§i uykuda idHer. Allah kulunun 
tehlikede oldugunu goriince Gabriel, Mihail, ,Rafael ve Adril'e emretti 
ki;. Mesih'i diinyadan ahp kendi katma c;lkarsmlar. Bu temiz melekler 
geldiler ve Mesih'i, giineye bakan pencereden alarak uc;iincii kat gage 
<;lkardllar. E'bede kadar AUah'a tesbih eden meleklerin yanma koydu
lar. Yahuda k1zgm klzgm Mesih'in gage c;ekildigi odaya girdi, ogrenci
lerinin tiimii uykudayd1lar. i§te o anda Allah'm ak1llan durduran 
hayret verici bir emri geldi. Yahuda'mn §ekli degi§ti konu§masl ve yiizii 
Mesih'e benz.edi. Biz, onun Mesih oldugunu sandtk, Yahuda ise kendine 
gelince ogretmenin nerede olduguna bakmak iizere c;evreyi ara§ttrmaya 
ba:§ladt, bunun iizerine biz hayrete dii§tiik ve dedik ki; efen'tlimi~ ve og-· 
retmenimiz sensin, §imdi sen bizi unuttun mu?n 

Htristiyanlarca muteber olan inciller Hz. isa'mh hac;a gerilmesi 
konusunda birbirinden farkh gorii§tedirler. 

Hz. isa astlmadigma gore durumu ne olm~tur? Bu konuda Kur'an 
tefsircUeri degi§ik gorii§ler serd etmektedirler. Baztlanna gore; Allah 
Hz. isa'yt ruhu ve bedeniyle goge c;ekmi§tir. Bu miifessirler ayet-i ke
rime'nin metninde gec;en ((hayrr, Allah o'nu kendisine yiikseltth> ifade-. 
sinin oliimiin mukabilinde yer aldtgrm belirterek,... bu ayetin zahirini ka
'bul etmi§lerdir. Diger bir k1s1m miifessirler ise -ki bunlarm saytsi 
azdrr- Hz. isa'nm bilahare diinyada ya§adtgtm, tiim peygamberler gibi 
o'nun da nihayet oldiigiinii ve biitiin peygamberlerin, sadtklarm ve ~e
.hidlerin oliince rl1hlarmm Allah katma c;Ikarlldtgl gibi, <;tkt1g1m kabul 
etmektedirler. Bu miifessirler ise, ayet-i celile'nin §U boliimiinii mesned 
olarak almaktadtrlar: ((Allah demi§ti ki, 'Ben ser;ti Oldiirecek ve kat1ma 
~Ikaracagtm ve seni kiifretmi§ olanl'ardan temizleyecegim, sana tabi 
olanlan da k1yamet giiniine kadar kiifredenlerin iistiinde k1lacagm1., 
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Keza bu mufessirler §U ayet-i celile'nin zAhirine dayanmaktadlrlar : 
((Benim camm1 almca onlann gozeticisi Sen oldun Sen. Ve Sen, her 
§eye §ihidsin.ll Her iki grubun degi§ik gorii§leri ve bunu te'yid eden 
delilleri vard1r. · (M. Ebu Zehra, Hn'istiy·anhk tlzerine Konferanslar, 
18 vd.). 

Hlristiyan bilginlerin de belirttikleri gibi; konsiller, huistiyanllk 
dininin isti§are organlaridir. H1ristiyanl1~n esaslanm, peygamberler de
nilen ki§iler hayatta iken tanzim etmi§lerdir. Hatta Hz. isa.'mn oliimiin
den yirmiiki y1l sonra rasuller denilen havarller~ Ye!U§elim (Kudiis) : de 
toplanarak az once a~Ikladigtmiz siinnet ve Tevrat'm hiikiimleri konu
sunda k~ar almi§ ve kutsal saydlklan Ahd-i Cedid'in ((Rasullerin i§lerh 
ooliimiiniin onbe§inci babmda belirtilen bu konsille, hiristiyanlar j~in 
konsil toplama hiikmiinii yerle§tirm.i§lerdir. Boylece h1ristiyan1Ikta 
inan~ ve ahkam ile alakah konsillerin toplanmasi dini bir hiiviyet ka
zanmi§tlr. 

Hrristiyanlara gore iki tiirlii ikonsi1 vardlr : Birincisi, gene! konsil 
veya kendi ta'birleriyle biitiin yeryiizii sAkinlerlnin temsilcisi olan ki
lise mensublanmn toplantiSI. Digeri de, bOlgesel toplantl olup bir mil
letin veya mezhebin mensubu olan kiliseler, kendi ozel ~er~eveleri dahi
linde gorevli bulunan papaz veya piskoposlann bir inan~ esasml kabul 
veya red i~in yaptlklan toplantldir. 

Konsiller, iig klsma ayr1hr. Birincisi umUmi konsiller, buna biitiin 
yeryiiziindeki h1ristiyanlann temsilcUerinin toplantiSI da denir. ikin
c·isi, milli konsillerdir, bu bir millete veya mezhebe mensub ki1ise adam
la.nnm birle§mesiyle akdolunur. u~iinctisii de, oolgesel konsillerdir ki, 
sadece bir bOlgede bulunan kilise mensublannm toplanmas1yla te§ekkiil 
eder. Bu konsiller arasmda bizi alakadar eden sadece umumi mahiyette 
olan konsillerdir. H1ristiyanlar, kendi dini prensiblerini bu umumi ma
hiyette olan konsillerde kararla§tlrd1klar1 igin; biz de bu konsiller iize
rinde bilgi vermeye ~ah§acag1z. Konsiller ilk yiizyildan ba§layarak muh
telif a.rahklarla toplanml§ olup, say1s1 yirmiyi bulur. 

H1ristiyanh~n ilk yiizyillannda hlristiyan grublan arasmda bii
yiik ihtilatlar dogdu. Bu ihtilatlar, giinbegiin artarnk gittik~e birle§il
mez bir noktaya geldi. ihtilatm mihveri; Hz. isa'nm §ahsiyeti idi. Hz. 
i.sA yalmzca Allah tarafmdan gonderilm.i§, Allah ile insanlar arasmda 
elc;ilik gormekle vazifeli §erefli bir ki§'i miydi, yoksa bir peygamber ol
manm otesinde Allah ile ozel bir aiAka.s1 olan birisi miydi? o, babas1z 
olarak diinyaya geldigine gore; Allahm oglu mevkiinde miydi? Kimile
rine gore Hz. !sa, Allah'm oglu olmakla beraber Allah tarafmdan ya
ratilmi§tl ve o?un bir kelimesiydi (logos). Kimilerine gore ise; o, Allah'm 
oglu idi ve kadim s1fatma sa.Qipti, tlpkl Allah'da oldugu gibi. Boylelikle 
hiristiyanlar arasmda gok farkll gorii§ aynllklan ortaya ~1ktl. Her grub, 
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kendi golii§unun isa peygamber ve havarilerinin golii§U. oldugunu iddiA 
ediyorlard1. Bu degi§ik gorU.§ler, birbiriyle ~eU§en ve ~ab§an farkh an
layu~lar Roma'll, Yunan'h, MISir'h putperest kavimlerin ve gruplann hl
ristiyanhga girmeleriyle ortaya Cikiru§b. Boylelikle hlristiyanllk kar
ma§Ik bir hal alml§ ve tam bir olu§um icerisine girememi§ti. Birlik ve 
imtizac yoktu. H1ristiyanla.§an putperest Roma'h.lar, Yunanhlar ve MI
Slr'lllar kendi ilk inanclanm devam ettirdller. Yani dinleri bu gorU.§le
rini degi§tirmedi. Ve onlar, hi~ farktna varmadan eskiden inandlklan 
gor\i§leri ve ah§t1klarl hareketleri devam ettirmeye call§tllar. 

Bu ilk hlristiyanlar arasmda, birtak1m felsefi sistemlere bagll ki§i
ler de bulunuyordu. Onlar inandrklar1 felsefi golii§leri, yeni baglandik
lan dinin 1§1~ dogrultusunda dege.r:lendirip devam ettirmek istediler. 
Aslmda Roma devletinin bask1 donemlerinde bu ihtilaflar su altmda 
bulunuyordu. Devletin i§kence ve baskls1m onlemek, ac1 ve Izd1rablara 
katlanmak icin bu gizli ihtilatlar bir kenara itiliyor ve a.<;1ga vurulmu
yordu. Aynca bir ~oklan devlet basklsmm korkusundan h1ristiyan ol
duklanm gjzliyor ve inand1klan esaslan aclk~a ya§ay1p Han edemiyor
lardL Fakat Roma devletin:in, bask1 ve zillmu orladan kalk1p hiristiyan
Iann U.zerindeki korku bulutlan dag1lmaya baqlaytnca; kendilerine gu
ven gelen Hk mu'min hiristiyanlar arasmda mevcud olan bu gizli ihti
latlar, ortaya ~1ktl ve o zaman anlaq1ldi ki, sadece isa Mesih'in ismine 
baglanmakta ve o'na intisab etmekte muttefiktiler, bunun di§mda m\i§
tereken inand1klan bir unsur, mevcud degildi. Roma imparatoru Kons-, 
tantin, h1ristiyanllg1 kabul edip Roma devletini hlristiyanla§tirmaya 
baqlaytnca; aradaki bu buyuk aynhklan ·kald1rmak i~in iznik Konsili-

1 
nin toplanmasm1 emretti. 

Ancak bu konsilin toplanmas1mn ozel bir nedeni vard1: Hiristiyan
hk tarihinde Arius sapmac1hg1 ad1 verilen 'bir ihtilat U.zerine toplan
ffil§tlr. An1at1ld1gma gore; Arius, MlSlr'da yeti§mi§, c\ir'etli, zeki, cok iyi 
konu§ian, kabiliyetli bir 'ki§i imi§. iskenderiyye Kilisesi, isa Mesih'in 
uluhiyeti golii§\ine kar§I ~1km1§, tanrmm birligini kabul etmi§, isa'mn 
tanr1hgm1 reddederek incil'lerde uydurulan uluhiyet fikrini kabul et
memi~tir. Allah'm tek tann oldugunu, ogulun ise yaratlld1gm1 soyler
mi§ ve ogul olmadan once babamn mevcud oldugunu iddia edermi§. 

Aslmda bu soz ve gtilii§, hlristiyanlar arasmda ortaya atllrm§ yeni 
·bir§ey . degHdi. H1ristiyanlarm da ifade ettikleri gibi, onceden bilinen 
ve bir~ok ki§ilerce benimsenen bir gorU.§tU.. Bir h1ristiyan yazann ifa
desiyle; cc.sw;Iu yalmzca Arius degildi, ondan once bircok ki§iler tarafm
dan bu gorU.§ ortaya atilmi§tl. Arius da bu fikri onlardan almi§ idi. Ne 
varki; onlarm te'siri, Arius'un te'siri kadar geni§ ve biiyuk capta ola
mami§tl.» Arius'un isa'mn tannhgm1 kabul etmeyen ve o'nun mahluk 
oldugunu one suren gorii§U. bir~ok h1ristiyan tarafmdan alki§lanrm'§ ve 
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destek gormii§tii. M1s1r'da Asyot ka.Sabasmm papaz1 Miletios, bu gorii
§ii benimsemi§ ve iskenderiyye'de inan<hklanm a<;Iklayan bir~ok AriUs· 
~u ortaya ~;,Ikml§tl. F!listin'de Makedonya'd:a . ve istanbul'da (Konstan
tinopolis) baz1 kirnseler tarafmdan benimserimi.§ti. 

iskenderiyye patrigi, Arius~ulugu yok etmek i~in tarb§ma ve mii
cadele yolunu benirnseyecegine, afaroz ve kilise ca.miasmdan tard yo
lunu benimseyerek bu f1rkamn halk arasmda yaytlmas1m onlemek is
temi§ti. Bunun iizerine !sa Mesih'i rii'yasmda gordiigiinii ve Mesih'in 
Arius'tan nefret edip onu la'netledigini sayleyerek Arius'u afaroz et
mi§ti. Mesela, Arius'un afarozunu isteyen patrik Petros'un, afaroz i~in 
g5stetdigi sebep §Udur : «Efendimiz !sa Mesih, Arius'ii la'netlemi§tir, 
dolayts1yla siz de ondan sakmm. Ger~ekten ben isa Mesih'i rii'yamda 
gordfun, elbisesi parampar~a idi. Efendim, elbisenizi kim par~alad1? ' 
dedim. 0 da; elbisemi Arius par~alad1, dedi, sakm onu aramza girdirme
yesiniz.n Ancak ne afaroz, ne de gorillen rii'yalar Arius'~ulugun ytkll
masma vesile olabilmi§ ve kitleleri kilise giiciiniin ~evresinde toparlaya
bilmi§ti. 

iskenderiyye Kilisesinin ba§ma pa;trik iskenderius rge~mi§ ve bir 
nevi hile ve diizenle problemi halletmeye ~al1§arak Arius'a ve taraftar
lanna mesaj gonderip iskenderiyye Kilisesinin gorii§l~rini benimseme
lerini istemi§ti. Bu da derde deva olmaymca iskenderius, iskenderiyye 
Konsilini toplayarak Arius'u afaroz etmitjti. Ama. Arius, afaroza boyun 
egmemi§ ve iskenderiyye'yi terkedip Filistin'e ka~ml§tl. 0 s1rada isa 
Mesih'in, tann olmad1gm1 kabul eden gOrii§ hlristiyanlar arasmda yay
gm bir gorii§ olacak ki, Nicae (iznik) piskoposu da. aym gorii§te imi§. 
Makedonya, Filistin ve A.syot piskoposlar1 da Arius'un gorii§iinii benim
siyor ve bu gorii§ dogrultusunda vaaz ediyorlarml§. Sadece iskenderiyye 
Kilisesi buna kar§I 1;1km1§. §u halde ihtilaf Arius ve taraftarlan ile is
kenderiyye patrigi arasmda cereyan etmekte imi§. 

Roma imparatoru Konstantin, i§e karl§arak Arius'a ve iskenderi
us'a birer mektup gonderip aralanm bulmaya ~all§ml§. ikisini bir ara
ya getirmi§ ama anla§amami§lar. Bunun · iizerine iznik Konsilini 325 
senesinde toplami§. 

Bir hiristiyan yazar olan ibn el-Batrlk, iznik Konsiline katllanlarm 
saytsl ve nitelikleri hakkmda §oyle demektedir : «imparator Konstan
tin, biitiin memleketlere haber gondererek patrikleri ve piskoposlan 
toplad1. Toplant1, iznik §ehrinde oldu ve 2048 ki§i katlldl. Hepsinin farkh 
gorii§ ve inan~;lan vard1. Kimileri isa Mesih'in ve annesi.nin Allah'tan 
ayn iki ilah oldugunu kabul ediyorlardl. KL'llileri de, babamn katmda 
Mesih, bir ate§ten ~1kan §Ule gibi diyorlardi. Ve ate§ten ~1kan §Ule ile 
ate§in azalmadigmi 'iddia ediyorlardi. Bu arada bir k1Srrurun iddiasma 
gore Hz. Meryem, Isa'yt dokuz ay karmnda ta§lii18.IIll§, suyun oluktan 



II 

2020 1HN KESfR (Ciiz: 6; SQre: 4 

ge~i§i gibi tsA da Meryem'in karmndan g~ip gelm.i§ti. Qiinkii soz; onun 
kulagma girmi.~ti. Bir ~ocugun dogu§u gi1bi ayru anda ~Ikmi§tl. Baz1lan 
ise, Mesih'in tanndan yaratlldigim ve ozii 1tibanyla bizim gibi birisi 
oldugunu soyiuyorlard1. iptida ogul Meryem'den zuhl.ir etnii§ti. Tann 
onun ilahi sohbetine e§lik etmeyi haiz bir cevher olarak s~m.i§, irade 
ve mahabbeti ona tecelli etmi§ti. Allah birdir, kadimdir ve tek bir uk
nfundur diyor ve ii~ ad veriyorlardl. Ne tsa Mesih'e, ne de Ruh'ill-Ku
diis'e' inamyorlardl. 

Marcion ve arkad:a§lan da iyi, kotu ve ikis.inin arasmda olmak iize
re u~ tann oldugunu ileri sfirmekte idiler. iddialanna gore Marcion, 
ha varilerin ba§l idi. Onlar Petrus'u kabul e,tm.iyorlardl. Bir k1sm1 da 
tsa Mesih'in tannllgm1 s5yliiyordu ki, bu iddia Pavlus'un gorii§ii idi. 
U~yfizonsekiz piskopos bu gorii§ii benimsiyordu.» 

Bu farkh gorii§lere sahib din adamlan toplandilar, Konstantin her 
grubun temsilc:ilerini dinledi. i§ittiklerinden hayrete dii§tii. Meseleyi 
h:alletmek i~in, aralarmda tarti§malanm emretti. Kim daha iyi kendi 
fikrini savunur ise, onu ka'bullenecegini bildirdi. Neticede Pavlus'un 
gorii§tinii benimseyenler ag1r bastllar. Kral Konstantin de bu piskopos
larla ozel bir toplantl tertib etti. Sayilan, u~ytizonsekiz civarmda idi. 
Bu konuda soztinii ettigimiz h1ristiyan yazar, §Oyle diyor: ({Kral Kons
tantin uc;yiizonsekiz piskoposa ozel ve biiyiik bir meclis haz1rlad1. Ken
disi de ortalarma dogru oturup miihriinii, klhc1m ve kam~ISiru ald1, 
onlara gosterdi v~ dedi : Bugiin sizi, memleketin iizerine ha'kim kildim. 
Din1n esas1 ve memleketin salahl husftsunda yapmamz gerekenleri ya
pm. 0 piskoposlar da krah tebrik ederek kihciru kendisine teslim etti
ler ve dedHer ki : Hiris,tiyanhk dinini memleketine hakim k1l ve bu 
ugurda c;ah§. Yirmi defteri online siirerek .burada kanun ve hiikiimle
rin yazildigim, bunlardan bir kiSmmm krallara has olup onunla amel 
etmesini ve bir ktsmmm da din adamlanna ait olup onunla amel etme
lerini belirttiler.» 

i§te bu belirli say1da piskoposlarm yapt1g1 toplant1da, inan~ ve hii
ktimlerle alakall baz1 kararlar alm'd1 ve hlristiyanlarm uymalan gere
ken baz1 prensibler tesbit edildi. Adm1 zikrettigimiz ibn el-Patrik alman 
kararlan §Oyle ozetler : «Bu kudsal konsil ve peygamberlik kilisesi; Al
lah'm oglunun dogmadan once mevcud bulunma<:llgmt, tek bir §eyden 
viicuda geldigini, ogulun, babamn cevherinin dl§mda bir j::evher veya 
maddeden meydana geldigini, oglun yaratllrm§ oldugunu, degi§ip g~e
:bilecegini soyleyen ve kabul eden herkesi afaroz eder.» 

iznik Konsili Isa'mn tannhgrm, Allah'm cevher'inden var olup tan
n ile ·beraber kadim oldugunu ve tann gibi ona hi~bir degi§'ikligin ve 
tegayyiiratm sirayet etmeyecegini kararla§tirim§ olmakta ve bunu kral 
Konstantin'in destegi ile herkese kabul ettirmektedir. Aksini savunan-

I 
~ 

E 
( 

·1 

' 

1 

t 
1 

I 



Nisl, 155-159) HADtsLERLE KUR'AN-I KERfM TEFSJRt . 2021 

Ian, la'netlemekte ve afaroz etmektedir. Bu karar1 alan din adamlanmn 
sayiSI ii~yi.izonsekiz'dir. Binyediyi.iz din adanu ise bu karara muhMefet 
etmektedir. Ancak aralarmda belli bir konuda ittifak bulunmarm§tlr. 
Oyle ise bu konsilin ald1g1 kararlar, dogru ve tenkidden uzak olarak ka
·bul edilebilir mi? Elbetteki bu konsilin, tenkid edilecek pek ~ok noktalan 
var<hr. Biz; bunlardan bir k1Sm1ru mevzuubahis etmeye ~all§allm : 

a) Dikkatli bir ele§tirmenin zihninin ilk takilac•agi nokta; konsile 
~agmlan ki§ilerin durumu olacakt1r. Davet edilen din adamlan, Kons
tantin'in istegi ile iznik'e kadar gelmi§leroir. Pa:trlklerin belirttigine 
gore, say1lan ikibink1rksekizdir. Ancak biz bunlardan ii~yiizonsekiz Pis
koposun gorii§lerini bilebilmekteyiz. Otekilerin gorii§leri ne idi? Onlarm 
fikirlerine neden hi~ yer verilmelll:i§ti? Acaba hepsi birbirinden farkh 
gorii§lere mi sahip tdi? Bunlarm a.rasmdan sadece bir gorii§ . iizerlnde 
ancak ve ancak_ ii~yiizonyedi ki§i mi birle§ebilmi§ti? Yoksa mutlak ~o
gunluk, bir fazlas1yla da olsa saglanamaymca nisbi ~ogunlugun karan 
rm kabul edilmi§ti? Yani bu toplant1ya katllanlardan yiizde ellinin al
tmda da o!sa en ~ok taraftar toplayan gorii§ mii benimsenmi§ti? Evet, 
bize nakledilenler, biitiin bunlardan farkh durumlarmr. i§te yukanda 
pasajlar naklettigimiz hlristiyan muellif, Kral Konstantin'in saYilarl 
ii~yiizonsekize balig olan piskoposlarla ozel 'bir toplantl yapt1gm1 ve 
onlara kralhgm ve hiikiimdarllgm alametlerini taikdim ederek kendi · 
gorii§lerini hakim kllmalanm istediginl belirtmektedir ki, bu muellif 
de teslis inancma bagh bir hlri~tiyandrr. Rivayet edildigine gore; Ari
us'un ortaya att1g1 gor'ii§u benimseyenlerin sayiSI, yediyi.izfin ustfinde 
imi§. Gorilliiyor ki, Arius'un tarafm1 tutanlann saYISl, iznik Konsiliri
deki piskoposlarm saYlsmdan daha fa.zlad1r. Eger mesele, nisbi ~ogun
lugun saglanmas1 meselesi ise, kabul ettikleri incil'lerden de deliller ge
tirerek gbrii§iinii destekleyen Arius'un gorii§lerinin kabul edilmesi icab 
ederdi. Arlus'un, incil'lerden deliller getinligini gorfince; muhalifloci, 
incilleri tahrib karan alarak Mesih'in tannllgm1 iddia eden pasajlar 
ekletmeye ba§lad1lar. §u halde isa'mn tannhgm1 kabul eden gorii§·'iin 
galibiyet kazanmasmda, Konstantin'in iktidarmm biiyiik te'siri varchr. 
Rivayet edildigine gore; soz'ii edilen ·bu 'ii~yfizonsekiz papaz da Mesih'in 
tannhg1 konusunda miittefik degilmi§ler. Ancak Konstantin, h'iikfim
darllk simgesi olan m'iihfiriinii, klhcm1 ve kam~1s1m onlara h'iikmetmek 
uzere takdim edince, gorii§ birligine vard1klanm soylemi§ler. Yani hii
kiimdarm arzusunu kabule sevketlll:i§ ve bunun 'iizerine Konstantin on
larla ayn ozel bir toplantl yaprm§. Onlar da gerek hfikfimdar korkusuy
la ve gerekse makam ve mevki ihtirasiyla Mesih'in tannhgm1 kabul et
rni§ler ve halk1 da buna inanmaya zorlarm~lar. 

b) iznik Konsilinde alman kararlarla, konsil kendisini bir hiikumet 
farzetmi~ ve dini .bir kuru! olarak kabul ettirmi§tir. Halka bir takm1 
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dini emirler vererek, ister isteme·z kendilerine itaat etmelerini buyur
IDU§ ve dini emirlerin din kita.plarmdan degil, kendilerinden almacagm1 
belirtmi§tir. Sozleri; ister kudsal kttablara uysun, ister ' uymasm, ister 
dogru i.ster yanh§ olsun, bir hucce1t olarak kabule zorlanmt§lardtr. Bizzat 
kendi kudsal kitaplanmn emirlerine muhalefet ederek, birer hiikiimdar 
pozisyonuna girmi§lerdi. Nitekim, Matta inC'iJ'.inin yirminci babtnda bu 
hususta §6yle denmi§: «Fakat isa onlan yamna ~agmp dedi: Bilirsiniz 
ki, milletlerin reisleri onlara saltanat ederler ve biiyiikleri iizerine haki
·miyet siirerler. Sizin i~inizde bOyle olmayacaktlr.>> (Matta incili bab 20, 
24- 26) .- ' 

Ne var ki, 'htristjyan din adamlan Konstantin'in kendilerine mii
hiir, kthc;: ve klrbactm vermekle, hlristiyan karde§lerine tasallut e,tmi§
ler ve Konstantin'in arzusunu yerine getirmek i~in isa Mesih'e muha
lefet etmi§lerdir. 

c) iz:qik Konsili, kendi gorii§iine muhalif olan kitablan, nerede olur
sa olsun toplatlp yakmay1 buyurmu§tu. Boylece konsil; gorii§iine aykln 
hi~bir emrjn halka ula§mastm istememi§ ve huna engel olarak goniil
lere tai:iakkiim etmeye ve' rfthlara egemen olmaya ~ah§ffil§tlr. Sadece 
kendi gorii§iine uygun olanlann okunmasm1, digerlerinin kokten ya
sakla,nma.Smt )lygun bulmu§, bOylelikle muhalifle-rinin yollanm ttka
ffil§tl. Elbett$i b'u konsil, bu kararlarmda suglu ve hatahd1r. Nitekim, 
bilahare toplamm umumi nitelikteki konsiller, bu hatayl k-abul ederek, 
yakttklan kitabla.n ~ekrar gun I§Igma ~1karmaya ve yasaklad1klan ki
taplan kudsal saymaya ba§l~Iardir. Ahd-i Atik'in bir ~ok boliimlerinin 
okun'masi yasakland1g1 halde, daha sonraki konsiller bu yasag1 kaldir
IDI§ti. Keza bu giinkii h1ristiyanlarca muteber say1Ian Ahd_,i Cedid'in 
ooliimlerinden Pavlus'un' ibranilere mektubu, Petrus'un ikinci mektubu, 
Yuhanna'mn ikinci ve ii~iincii mektubu, Ya'kub'un mektubu, Yehuda'
nm mektubu ve Yuhanna'nm vahiyler bOiiimlerini yasaklarm§, bilahare 
toplanari konsillerde bu yasaklar kaldmlmi§tl. 

§u halde bu konsil, ald1g1 her kararda biitiiniiyle isaoetli degildir. 
Eger kudsal kitaplarda dogru ile yanll§I aYJrdetmek hususunda yan117 
m~a. diger gorii1Jlerinde de yamlmi§ olma ihtimali pek biiyiiktiir. Bina
enaleyh, diger gorii§leri de tenkide hedef olabilir. Biz oyle san1yoruz ki, 
oteki gorii§leri; daha ~ok ele§tirllmesi gereken batll gorli§lerdir. Hele 
inan~ esaslan ile alakah gorii§leri kokten sakattir. 

d) i§aret etmemiz gereken bir diger nokta da bu konsillerin top
landigi s1rada Konstantin'in h1ristiyanl1ktaki durumudur. Acaba iznik 
Konsili topland1g1 Sirada kral Konstantin, hwistiyanligi iyice ogren

. mi§ bir hiristiyan m1 idi ki, toplant1da baz1 grublan destekleyecek dere
cede taraf tutabilsin? 
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Soyledikleri, kilise tarafmdan kudsal olarak kabul edilen ve tarih
cilerin ba§l diye isimlendirilen tarih~i Apossiopos diyor ki : «Konstan
tin yataga d'ii§tUgtinde vaftiz olmu§tu ve kendisini vaftiz eden de biz
zat bendim, ~'iinku onun dostuydum.)) 

Bilindigi gibi va-ttiz olmak h1ristiyanhga gid§in ifadesidir. Oyleyse 
konsilin topland1g1 s1rada, kral Konstantin h1ristiyan olmU§ degild'i. 
Bu takdirde gruplardan bi11isini tutma hakk1 yoktu. Biz burada ~oyle 
de diyebiliriz : Kral Konstantin, isa'n'm tannhg1m kabul ederken, hu
susi psikoloji i~erisinde h1ristiyanhg1 putperestlige yakla§tmyordu. Ve
ya en azmdan tercihini putpe·restlige daha yakm olan gruplarm yamna 
koyuyordu. Binaenaleyh onun tercihi, kuvvetli tarafl s~mesi anlamm
da degildi. Her halukarda o, putperest oldugu i~in putperestlige en ya
km olan grubun gor'ii§lerini tercih etmi§ti. 

iznik Konsilinin kararlan ile Arius tarafmdan savunulan ve bir 
tek tanr1 bulundugunu ileri suren tevhid inanc1 kokten y1kild1 m1? Kon
silde ekseriyet, Arius taraftarlarmda de·gildi. Ancak bir fikrin butu.nuy
le yikilmasi, ekseriyetin benimsemesine bagh degildir. <;unku d'ii§U.nce·, 
ancak d'ii§U.nce ile alt edileb1lir. Daha iyi delil ve daha iyi inan~ sistemi 
geti.rrnedjk~~ bir fikri y1kmak mumkun olmaz. Binaenaleyh Arius~u 
d'ii§iincenin Jlkilmasmi degil, daha \!Ok geli§ip buyiimesine vesile oldu. 
Bunun i~in Arius~u fikirleri benimseyen. din adamlan, kendilerini giz
leyerek ge'§itli yollara ba§vurmu§lar, kral Konstantin'e yakla§arak onu 
istismar edip dini makam ve mevkileri i§.gru etmek uzere kralm guve
nini saglamaJI ve bu sayede tevhid~oi inan~lanm yaymaJI denemi§le·rdi. 
T1pk1 mtlhaliflerinin yaptlg1 gibi onun guc'iinu, kendi fikirleririin ya
,Yllmasi i~in kullanmaya ~ah§ffil§lardi. 

ibn el-Patrik'in ifadesine gore; Nicomedie piskoposu Eusebe top
lantld:a Arius~u fikri benimseyenlerin ba§mda yer ahyordu. Konsil, 
aleyhte bir gor'ii§ benimseyince ve kararlarma muhalif olanlar afaroz 
edilince, fikrinden dondugunu soyleyerek kralm istedigi yonde oy kul
lap.an uc;yuzonsekiz ki§inin karann1 kabul ettigini a~1klad1. Bunun uze
rine Konstantin, onun a:faroz karanm kaldirdi. Ve onu istanbul patrigi 
yapt1. Eusebe, istanbul patrigi olunca gizH gizll Arius'un vahdaniyet~i 
gorii§unu yaymaya ba§ladi. Bolgesel nitelikte olan sur (Tyre') konsili 

' toplanmca o ve iskenderiyye Patrigi sur'da toplanan bu konsile katil
dilar. (328) Eusebe, bu toplantlJI. f1rsat bilerek Arius'un gor'ii§lerini a~Ik
ladi ve isa'mn tann olmfL<hgmi ilan etti. Bu konsilde tevhid inancma 
bagll bir t;ok din adam1 'bulundugu i~in, iznik konsUinde oldugu gibi 
vahdaniyetc;ileri hemen afaroz edemediler. Ancak iskenderiyye . ba§ ra
hibi He toplantiya katilan diger uyeler arasmda uzun uzad1ya tarti§ma
lar oldu. Bu tartl§malar, soz plamnda kalmaJlp fiiliyata da intikal etti 
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ve iskenderiyye b~piskoposunun dovillmesine kadar vard1. Rahib ken
disini toplantlda haz1r bulunan kralm yegerunin yaruna s1gmmakla 
kurtulabildi.ll Biz bu hadiseleri naklederken ilk h1ristiyanlar arasmda 
tevhid akidesine bagll biiyiik ·bir grubun ,bulundugunu ve bu grubun 
inan~lanna s1ms1kl bagh oldugunu ifade etmek istiyoruz. H1ristiyan 
kaynaklannm anlattlklarma gore, iznlk (Nicee) konsllinde ve ozellikle 
de Sur (Tyre) Konsilinde «;ogunluk tevhid«;i gorii§ii benimseyen din 
adamlar1 tarafmdayd1. Hatta Sur Konsilinde, iskenderiyye ba§pisko
posu'nun dl§mda hepsi vahdaniye~i gorii§ taraftarlan idi. ~u halde 
aslolan, tevhid akidesidir. Okuyuculanm1z bunu, h1ristiyan kaynakla
nndan rahatllkla anlayabilirler. isa'mn tannhg1m s6yleyen fikir, bila
here hlristiyanhga sokulmu§tur. Kral Konstan.tin herne kadar isa'mn 
tann oldugu gorii§i.inii benimseyenlerin yarunda yer ahyorsa da, «;o
gunlUkla kar§I taraf1 da ezmek istemiyordu. Nitekim Sur Konsilinde ek
seriyet, vahdaniyet«;ilerin tarafmda idi. Ve iznik KonsUinin kararlanna 

· kal'§l gorii§ii berum~eyenler «;ogunlukta oldugu halde, kral onlara ses «;1-
karmami§tl . Arius'~u vahdaniyet inancma en «;ok kar§l «;1kan, iskende
riyye kilisesi idi. iskenderiyye kil1sesi iki kez Arius'u afaroz etmi§ ve 
kilise camias1pdan uzakl~tlrml§tl. Sur Konsilinde Arius'«;u gorii§e kai'§I 
~1kan ve dayak yiyen de isa'nm uluhiyetine kail alan iskenderiyye pat
rig! idi. 

~u halde diyebilir miyiz ki; iskenderiyye'de Neoplatonist felsefe an
layt§lmn meydami getirdigi teslis akidesi, iskenderiyye patrigi kanali ile 
hlristiyanhga sokulm~ur. Ger«;ekte hlristiyan inan~larmda boyle bir 
akide mevcud degildir. i§te bu soruya dogru bir cevab vermek, hlristi
yanllk tarihinin kapaJ1 kap1lanm ~acak bir anahtar olacakt1r. Hlristi
yanllgm tevhid«;i dii§iinceden, putperest dii§iinceye nas1l donii§tiigiinii 
ogrenmek' isteyenler, bu anahtarl kurcalamaya «;all:§Smlar. 

Arius«;ular, Allah'm birlig,i inancrm benimsemekle kalmami§lar, 
isa'mn tannhgl inancma da sa~ ~ml§lardl. Bu arada bir «;Ok hlris
tiyan da, kendi taraflannda yer alnn§tl. Kral Konstantdn'in oliimi.i.nden 
sonra oglu Konstantin'in kendi sa:flarmda yer almas1 i«;in biiyiik gayret 
sarfettiler. Yeni kralm «;evresini sararak tevhid«;i gorii§ii ~1lamaya ve 
bunun hlristiyanhgm aslrm te§kil ettigmi benimsetmeye ~h§tllar. Tev
hid akidesine aykm gorii§ beyan eden piskoposlann, Hz. isa'mn emane-. 
tine ihanet ettiklerini belirttiler. Ve o «;agdaki h1ristiyan «;ogunlugnn, 
Allah'm birligine inandlklanm anlattllar. ibn el-Pa;tflik'in anlattlgma 
.gore : <<Arin£.9u vahdaniyet gorii§ii, Konstantinopolis (istanbul), An
. takya (Antioche), Babil ve iskenderiyye'de hakimiyet saglami§tl. Mls1r 
;ve iskenderiyye'li hlristiyanlann «;ogu Ariua«;u idiler. Hatta M1s1r ve 
iskenderiyye kilisesini bir ara ellerine g~irerek iskenderiyye patrig.i 
Athanaus'u yerinden alarak oldiirmek istedilerse de patrik ka~t1. 
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·ibn el-Patrik'in i!adesine gore, Kudiis Piskoposu, Ari~u olmad1g1 
i~in Arius~ular tarafmdan olduriilmek istemni§, ancak piskopos ka~arak 
caruru kurtarml§ti. Kudiis halk1, Ar.i~u olmayan piskopos Korilles'e 
kar§l ~lkarak oldurme'k tstediler. Piskopos ka~mca yerine, AriUS(_(U olan 
Herakleius'u ge~irdiler. I§te gor'iiluyor ki, tevhid~i inanca sahip olan
larla isa'nm tannllgm1 one surenler arasmda buy'iik bir mucadele de
vam ediyor ve kimi zaman bunlar, kirtli zaman da onlar, galib geliyor
lar. Birinciler ba§lang1~ta hem inan~ bak1mmdan hem de saytca ~un
luktalar, ama ikinciler iktidar bak1mmdan onlan aJt etmesini biliyor
lar. Putperest dti§uncenin etkisi altmda bulunuyorlar. Hiristiyanllgi 
putperest bir din haline getirebilmek i~in, eski Roma paganizmi ile tev
hid~i h1ristiyanllk <Mnini Uyu§turmak i~iin ~ali§lyorlar. Ne yaz1k ki, ikti
dar kimin elinde ise o taraf, galebe ~allyor ve kar§I taraf1 alt ediyor. 
Boylece hiristiyanllk, bir y1~n efsaneler halinde putperest bir inan~ 
sistemine don'ii§'iiyor ve hak mezheb maglub oluyor. Neticede Arius~ular, 
alt ediliyorlar ve tannmn birligi yerine u~lu bir tann ve isa'mri uluhi-
yeti :t:ikri kabul ediliyor. · 

!znik (Nicee) konsilinde Hz. isa'mn tannllg1, babanm oglu oldugu 
ve baba ile aym cevhere sahib oldugundan kadim oldugu kararla§tl
nlrm§ fakat Ruh'Ul-Kudiis konusuna temas edilmem~ti. Ruh'Ul-Kudus 
bir tanr1 m1 idi, yoksa yarat1lrm§ bir rfth mu idi? Bu konuda !znik Kon
sililide bir karar almamami§ti. Bu yuzden hlristiyanlar arasmda 
Rllh'Ul-Kudiis'un tann olmadlg1 inanc1 yayginla§mi§ti. Ancak Neopla
tonist felsefenln be§igl durumunda olan !skenderiyye ba§piskoposlugu, 
teslis unsurunun ve isa'mn tannll~ inancmm onemli bir esasi olmasi 
hasebiyle Ruh''iil-Kudiis''iin uluhiyetini kabul ediyor ve kainata u~ kuv
vetin hakim oldugunu beUrtiyordu. Bunlarm s1ras1yla ilk yarat1c1 gii~. 
akll (ogul-isa); bir de ruh (Ruh'ill-Kudiis) oldugunu belirterek her 
hrristiyanm buna . inanmasl gerektigini soyluyordu. I§te bu Slralarda 
Macedonius adlnda .bfr ki§i ~lkarak Rllh'Ul-Kud'iis''iin tann olmadi~m, 
yaratilmi§ oldugunu ilan etti. Bu g6r'ii§ halk arasmda yayildi, kar§l 
~Ikan veya reddeden olmadi. Bu durum krala ve devleti ~g~e~~nlere; hal
kin bozuldugu, Ari~u gor'ii§un halk arasmda hakimiyetini devam 
ettird1gi ve Macedonius'un, Rllh'ill-Kudiis''iin ka.dim bir tann olmadlgl
m ve mahluk oldugunu ileri surdugu §eklinde anlatildi, yeni bir konsil 
toplamp, iznik Konsllinde karai-l~tmlan inan~ .sistemi dogrultusunda 
bir ~arara varmalan istendi.!§te Miladi 381 y1lmda tstanbul'da, ba§la
nnda iskenderiyye patrig! olmak uzere y'iizelli ki§ilik piskoposlar top-.. 
lulugu bir araya gelerek bu. konuyu tarti§tllar. Bu saytdan da anla§I
llyor ki; bu kon.Sil, gene! nitelikte bir konsil olmaytp, bQI,gesel toplanti 
mahiyetindedir. Ancak kilise tarafmdan umumi bir toplant1 oldugu 
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a~lidanmi§ ve aldigJ kararlar da biittin hl~istiyanlara k·abul ettirilmeye 
~ah§Ilrm§tn·. , . 

Bu konsil, once bir ba§ s~mek i~in toplanti yapt1. <;ogunluk istan
bul piskoposu Macedonius'u (Piskoposluk yll1 362) se~ti. Boylece isken
deriyye Kilisesi bir kenara itildi. Halbuki daha once iznik KonsHinde; 
konsil ba§kanl1gma §imdiki iskenderiyye piskoposunun selefi se9il~ti. 
Bu ise iskenderiyye Kilisesinin gorii§lerine aykln bir kararm ~1kmasm1 
saglayacak bir husus olarak kabul edildi. Bu hususta ibn e·l-Patrik §oyle 
demektedir : «iskenderiyye patrigi Timetaius §oyle dedi : Bizim i~in 
Ruh'iil-Kudiis, Allah'm ruhundan ba§ka bir mana ifade edemez. Al
lah'm ruhunu onun hayatmdan farkh miitalaa edemeyiz. Eger Ruh'iil
Kudiis mahluktur, dersek Allah'm da nmhluk oldugunu soylemi'§ olu
ruz. Boyle bir gorii§ii one siiren ki§iy:i tekfir ederiz ve onu afaroz etme
miz icab eder. Boylece Macedonius'un gor~tine kar§I bir karar alma
rak onu ve taraftarlanm te'lin ettiler ve bilahere Macedonius~ularl da 
afaroz ettiler.» ~u halde iskendetfiyye patrigi ve taraftarlari, bilahere 
istanbul konsilinde haktmiyeti saglanu§~ar ve gorii§lerini benimsetmi§
lerdi. ibn el-Patrik'in ifadesine gore; Ruh'iil-Kudiis'le Allah'm ruhu aym 
miitalaa edilmi§ ve birle§tirUmi.~tir ki, bu noktada kabule §ayan hi9 bir 
esas yoktur. Qfulkii Ruh'iil-Kudiis'ii Allah yaratml§, onu kendisi ile in
sanlar ar,asmda bir miitevass1t olarak vahyine mazhar kilmi§tlr. ~u 
halde Ruh'iil-Kudiis'le Allah'm kendi zat1 arasmda bir 'baglanh kuru'
l·amaz. Ancak istanbul Konsili boyle :bir baglant1 kurarak gorii§iinii din
leyicHerine inandirmi§tlr. Boylelikle de iskenderiyye'de hakim olan 
Neoplatonist. felsefenin ii9lii ilah gorii§iiniin degi§ik bir §eklinden ibaret 
bulunan teslis inanc1 iskenderiyye patrigi tarafmdan hn'istiyanlara 
e~poze edilmi§ti. Goriiliiyor ki; istanbul Konsilinde, Iznik Konsilinden 
farkll olarak ii9iincii bir uknum kabul edUmi§tir. Bu hususta bir c;ok 
pasajlanm naklettigimiz ibn el-Patrik §Oyle demektedir : «iznik'te top
lanmi§ olan ii9yiizonsekiz papazm kararl'anna ilave olarak, istanbul 
Konsili babadan dogma, diriltici ruha sahib- bulunan Ruh'iil-Kudiis'iin 
de aynen baba ve kendisine secde edilen ogul gibi inamlmasi gereken 
bir 'il'ah oldugunu kabul etti. Babanm, oglun ve Ruh'iil-Kudiis'iin iic; 
uknum, iic; cevher, ii9 ozellik olup; ii\!liikte birlik, birlikte ii9liik olduk
lanm, tic; uknumda birle§mi§ tek bir birlik olup, bir tek tabiatta, tek 
bir cevherde, bir tek ilah oldugunu ilan ettiler:» · 

Boylece teslis akidesi yerle§mi§ oldu. F;akat konsillerin i§i yine de 
bitmiyordu. Qiinkii daha bir 90k ihtilaf konulan vard1 ve zaman zaman 
bunlan halletmek iizere toplandllar. 

Teslis inanc1 kabul edildikten sonra, hiristiyanlar arasmdaki ilk ih
tilM, §oyle zuhur eder. 428 senesinde istanbul patrigi olan Nesturius, 
uknum ve tabiat bak1mmdan farkhhk oldugunu ve u!Uhiyet uknumu-
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nun babadan <;Iogdugunu ve ona nisbet edilecegini, ta:biatm ise insandan 
dogdugunu ve ona nisbet edilecegini, binaenaleyh insamn (isa'.ml}) 
Meryem'den dtinyaya geldigini ve Meryem'in ilah anas1 olamayacagn1I 
Han etti. Nesturius, Hz. isa hakkmda -ibn el-Patrik'in anlattigma go
re- §oyle diyordu : «Mesih oldugunu soyleY'en bu insan, sevgi sayesin
de baba ile birle'§mi§tir. Onun Allah veya Allah'm oglu oldugu soyle
niyor ·ki; bu ger~ekten degil mevhibe iledir.)) 

Buradan da anla§Illyor ki; onlara gore Mesih, >insanlar ara~mda zu
hur etmi§, hi~bir §ekilde tann olmayan fakat Allahm lutfettigi ayet
lerle, kudsiyetlerle mtibarek olan bir zatt1r. Bunun i~in Nestu~ius'un 
gorii§ti, digerle~i gibi pap~ann ve rahiblerin koyduklan inan~ esas
larmdan ne~}'et etmiyor, daha ~ok oze ili§kin olup, inapc,;· konular1 ve 
hiristiyanllk dininin rtiktinleri ile alakall bir ihtilaf idi. Zira Nesturius'un 
isa Mesih'in bir tann olmad1~m, aksine bereket ve nimetle doldurul
mu§ bir insan oldugunu veya Allah tarafmdan ilhama mazhar olup 
gtinah i§lememi§ ve yanll§ bir §ey yapmanu§ birisi oldugunu kabul edi- ' 
yordu. ~u halde Nesturlus, Hz. isa'nm insantistti bir ki§ilige sahip bu
lundugunu ka;bul ediyor, ama uluhiyetine inarumyordu. Nesturius is
tanbul Patrigi olarak onemii bir yer l§gal ettigi i~in bu g"orii§tinti ac,;Ikc,;a 
ilan ederek c;evreye yaymaya c;all§tyordu. Fakat diger piskoposlar, ozel
likle Roma ba.§piskoposu Nesturius'un gOrti§tine kar§I c;tkmi§ ve la'net
lemi§ti. 

Nesturius'un bu gorti§ler:i, iskenderiyye patrlgine de ula§tl. !sken
deriyye, An~akya ve Roma piskoP,oslan arasmda kar§Ihkh haberle§meler 
oldu. Ve bu konuyu tartl§mak, Nesturius'u tevbe etmeye c;a~rmak, §ayet 
kabul etmez de g6rti§tinde israr ederse af·aroz etmek tizere Efesos'ta bir 
konsil toplanmasmt kararla§tlrdilar. Bu konsil, gori.i§ftnti anlatmas1 ic;in 
Nesturius'u da c;agtrd1. iki tavaf kendi gorti§tinde israr ediyordu. Ancak 
Nesturius ve Antakya patrigt bu konsile kattlmadtlar. ikiytiz kadar pis
koposun bir araya geldigi Efesos KollSiilinde §U kararlar almdt : «Bakire · 
Meryem tanrmm anastdir. isa Mesih ge.rc;ek bir tann ve iki tabiata sa
hi:b bir insand1r. Uknum baktmmdan isa ile Allah aymdtr.)) 

Bu konsilde Nesturius'un la'netlenip afaroz edilmesi de kararla§-
tlnlnn§tl. ' 

Bu haber, Antakya patrigi Jean'a ul~mca, ktzarak konsile kar§I 
c;tktl. Konsile kattlan tiyeler iki k1sma ayrlldllar. Bir ktsmt, konsilin 
ald1~ kararlan kabul ederek §Oyle bir bildirl ne§retti : «Azize Meryem, 
bakire olup rabb1m1z ve tanrtmtz olan lahutiyet (tannllk) baktmmdan 
babastyla, Nasutiyet (be§eriyet) baktmmdan insanlarla bir olan, isa 
Mesih'i diinyaya getirmi§tir.)) Boylece iki tabiatta bir tek uknumun bir
le§tigini ilan ettiler. iskenderlyye patdgi .bu 'karam once kar§I c;tkti, 
sonr:a -baZI rivayetlere gore- karan kabul ettigini soyleyerek onlara 
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uydu. Fakat bu rivlyet, dogru degild~. Aslmda Nesturius bu karlra kar
§1 ~lknnfl olup MISira slirillmii§tii. Fa.kat Nesturius'un g6rii§ii MISir'da 
geli§m~ ·zemini bulamaml§, an.cak Nusaybin civlrmda., Irak'ta, Mus.ul'da 
ve · Mezepotamya'da geli§ebilm.i§tir. Burada ya§ayan h1ristiyanlann bii
yiik bir kLSmim Nestfuiler te§kil ederler. 
· 431 ' yllmda Efesos'ta toplanan konsil Hz. tsa'da insa.nhk ve tann-

hk unsurlarmm birle§mesi mes'elesini halledemedi. Ve Nestllfoius'un go
rii§ii de biitiiniiyle reddedilemedi. Her ne kadar Nesturius, M1s1r'a siirii
lerek kendisine i§kenceler yaplldl ise de, Nasturili:k bilahare Doguda ya
yilarak geli§llle zemini buldu. BOylece meseie halloimak §Oyle dursun, 
daha da kan§tl ve iskenderiyye KiUsesi, bir grup pisk:oposu toplayip bir 
konsil te~kil etmek maksad1yla i§e koyuldu. iskenderiyye Kilisesinin go
rii§iine gore Mesih'te lahutiyet ve nlsutiyet (tannllk ve insanhk) tabi
ati birle§nU§tir. Bu gaye ile katolik killsesinin h1rs1zhk konsili diye ad
landirdlgl, ikinci Efesos Konsili topland1 (449). Ve i§te bu konsillerde 
isa'nm nasutiyet ve lahutiyet tabiatl ortaya atlldl. 

istanbul patrigi Flavius, bu ka.rara ka.r§I ~1karak konsilden aynldi 
ve alaca~ karan kabul etmeyecegini ilan etti. o zaman konsil iiyeleri 
arasmda biiyiik mr karga§a ~lkt1. Az kalsm istanbul pa.t~igi oldiiriile
cekti. Bu konsilin ald1g1 ka.rarlann kabul edilip edilmeyecegl, uzun sure 
tartl§ma konusu oldu. Kimisine gore bu konsil, umumi nitelikte olma
digi i~in. tiim k.Uisenin go~unii yans1tlci ve baglayicl degildl. ~eza bu 
konsilin a.faroz kararlarmm uygulamp uygulanmayaca~, yerinde olup 
olma.dl~ konusunda da tartl§malar geni§ledi. Krali~e Theodeose Bizans 
tahtma ge'tince, bu ihtilifi halletmek i~in Chalcedoine'de (Kadikoy) 
bir konsil toplamay1 kararla§tlrdi. Konsile be§yiizyirmibe§ piskoposla 
.krali~enin kocas1 katild1lar. Roma temsilcilerinin ilk i§i, iskenderiyye 
patrigi Dioscore'yi meclisten kovma.k oldu. Konsil ba§kam ve kralicenin 
kocas1; Dioscore'nin meclisten ~1kanlmasmm sebebini sordular. Bizans 
temsilcilerl de iskenderiyye patrigi, Di6score'nm peygamberlik kiirsii
siiniin sahibi olan Bizans patrigmden izin almadan bir konsil te§kil 
ettig:ini soylediler. Fak·at hiikllmet temsilcileri, bu sakat gorii§ii kabul 
etmeyip Dioscore'nin konsilde kalmasm1 kararla§tlrdilar. Ne varki daha 
onceki konsilde oldugu gibi; bu konsile de ba§kanhk e·tmesini kabul 
etmediler. · <;iinkii ·ba.§kanhk mevkii, imparatort~enin adamlanmn elin
de idi. Bu s1rada bir~ok giiriiltii ve patlrti ~1kt1. Oyle ki hiikllmet tem
silcileri onlara «dini temsil eden papazlann ve piskoposlann ooylesine 
~irkin hareketlerde bulunmalan, b$np ~a~rmalan ve birbirleriyle 
dovii§iip kii!iirler yagd1rmalan dogru degildir. Size yaki§an, halka or
nek olmak ve i§i mantlk ~er~evesi i~inde siikunetle halletmege ~ali§-

. makt1r. Bunun i~in birbirinize saldlracagimza, birbirinizi ikna' etmeye 
~al!:im ve muhaliflerinizin fikrine cevA:b verin.» diye seslendi. 
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Boylece ~ok kat1 ve mutaa.sstbA.ne bir ortamda. tartt§malar uzadl 
gitti. Nihayet Hz. !sa'mn bir tabiatta degil, iki"tabiatta oldugunu, ulu
hiyetin ve nasutiyetin ba§ll ba§ma birer ta:biat olup, isa'da her ikisi
nin bulundugu kabul edildi. 

ibn el-Patrik, Chalcedoine konsilinin ald1g1 kararlan ~1klarken 
§oyle demektedir : «Konsil b&kire Meryem; babas1 bakurundan ilahi 
tabiata, insanlar bakimmdan be§eri tabiata sahib olan rnbblffilZ isa 
Mesih'i dogurmu§tur. isa Mesih'in iki tabiati vard1r. Bir Uknum ve bir 
yuze sahiptir.)) Bu konsilde Nesturius'uii ve Dioscore'nin g6rii§lerinin 
ve onlarm gorii§lerinde olanlann ·la'netlenmesi kabul edildi. Keza ikin- · 
ci Efesos Konsilinin de tel'in edilmesi kabul edilrli. 'Bu arada Dioscore'
nin Filistin'e siirgiin edilmesi kararla§tinldl. 

Bu konsille htristiyanlar arasmdaki ihtilaflar daha da buyiimii§ 
ve geli§mi§tir . . Bu konsilde, Hz. isa'mn -biri insanlarla beraber insanc1l, 
digeri de tannsal nitelikte iki tabiat1 oldugu ve oglun Uknumunun bu 
iki tabiattan meydana geldigi kabul edildi. Boylece Nesturilere z1d 
dii§en bir gorii§ benimsenmi§ti. <;tinku onlar, ogulun Uknumunun iki 
unsurdan degil, sadece insanc1l unsurdan meydana geldigini (mono
fizist) kabul ediyorlard1. Keza Hz. isa'mn bir tek tabiat sahibi olup 
Ruh iil-Kudiis ve bakire Meryem'den meydana gelen tannsal bir un
surun beden haline geldigini ve bu bedenin her turlu aynlmadan, is
tihale ve kan§Iklardan uzak olarak cevher ve zat balnmmdan tek ol
dugunu kabul eden ve bu teklikle cesed haline gelmi§ olan ogulun 
iki irade ve tabiattan mute§ekkil bir varllk haline geldigini ileri su
ren Efesos konsilinin kararlanna da kar§l «;Ikilmi§tl. i§te bu konsil
de alman kararlann te'siri, «;ok ~lk ve luzll oldu. <;iinku Mtsirlllar, 
kendi kilise temsilcilerine ya:p1lan hakareti duyunca; k1zd1lar ve kon
silce ahnan kararlan dinlememeyi kabul ettiler. Bu huslista Mls1r 
hiristiyanlanmn tarihi adll kitabm yazan §Oyle diyor: «Mlstrhlar 
kendi patriklerine yapllan hakaretleri ve alman aforoz ve azil ka
ranru i§itince, klzlp kopurdiiler ve bu hiikmu ~lkaran konsilin karar
lanm kabul etmeyeceklerini ~1kladliar. Patrik gorevinden almmt§ 
da olsa ona inanacaklanru belirttile,r. imparator ve p~~rik kar§I ~1ksa 
da bu kararlanm yiiriite~~klerine and i~tiler. <;iinku 'Mlsl.rhlar, kendi 
din liderlerine yaptlan ha:reketin bir saldm niteliginde oldugunu ka
bul ediyorlardl.>> 

i§te bu yuzden, Mlsir'lllarla Bizans'lllar arasmda §iddetli tartt§· 
malar ba§g<:isterdi. istanbul patrikhanesinin kendi istekleri olmadan 
ve kendi mezheblerine uymayan bir patrik ta'yin etmesini kabul et
mediler ve ftrsat bulduk«;a direttiler. Dioscore'nin surgun edilmesi Mt
Sirhlarm ona baglanmalanna kar~1 koyamadl ve ibri el-Patrik'in ifa-
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desine gore: «Filistin'e ve Kudiis'e siiriiliine,e, <?fada bulunan kimse
leri de ifsad ederek kendi gorii§iinii benirnsetti.» 

istanbul'da bulunan Bizans patrigi, MJ.Sir'a her patrik ta'yin et..: 
tiginde MJsirhlar, kendi mezheblerinden olmayan din liderlerine kar
§1 ~Iklyorlardi. Bunca olup bitenlerden sonra, kendi dini liderlerini 
kendilerinin s~mesini istiyorladt. Ancak. Bizans tmparatorlan, ~ogun
lukla kendilerinin gonderdigi dini lidere uymalanru emrediyor, bazan 

· da i§i idare yoluna koyuluy,orlardt. Mislr'lllarm kendi mezheblerine 
uygun patrik segmesine_ goz yumuluyordu. Y1llar, ooylesine kimi za
man tath ve yumu§ak, kimi zaman da ac1 ve sert olaylarla ~ip gi
diyordu. I§te bu s1ralarda M1s1r'da 'beliren mezheb taraftarlanyla, Bi
zans tmparatorlugunun merke·zi olan veya araplann ifadesiyle krallik 
payitahtl olan istanbul patrikhanesinin taraftarlar1 arasmda, devle
tin muhtelif bOlgelerinde ooliinmeler ve kan§Ikhklar zuhur ediyordu. 
Qiinkii MlSlr hiristiJ~anlarmm gorft§iinii kuvvetle savunan ve te'sirli 
konU§malanyla halk iizerinde etkili olan bir ki§i faaliyetini geni§let
mi§ti. Jacques Baradai (541 - 578) adlnda bi11isi, 6. y.y. sonlarma dog,. 
ru Bizans imparatorlugunun sahip oldugu topraklarda dola§arak, hal
kl MLs1r Kilisesinin inanglanm benimsemeye te§vik ediyordu. Oylesi
ne cesaretle hareket etmekte idi ki, hi~ kimse onu eylemlerinden ah
koyrumyordu. Soylentiye gore; binlerce papaz ve rahible seksendokuz 
piskoposu kendi gorii§iine ~ekmi§ti. I§te o ·giinden itiba.ren Hz. !sa•
nm tek tabiath oldugunu kabul eden Ya'kubilik (Jacobite) mezhebi 
ortaya c;1kti. Mezhebe bu adm verilmesi; onderi olan Jacques Baradai'
ye nisbetinden dolay1 idi. Fakat M1s1r kibti Kilisesine Ya'kubiler ad1 
verilmesi yanh§ ve hatad1r. 

Chalcedoine Konsilin·in karan, Mls1r Kilisesinin Bat1 kilisesinden 
biitiiniiyle aynlmasma sebeb olmU§tur. «Mls1r hiristiyanlan tarihi» 
adh eserin yazan M1s1r kilisesinin · inanglanm §5yle dile getiriyor : 
«Dogru yolda olan kilisemiz Habe§, Ermeni ve . 'Siiryftni Ortodoks kili
seleri ile birlikte Crrille ve Dioscor'e imanm1 belirteti-ek Alla:h'm bir tek 
zat1' olduguna ve bunun baba, ogul ve Ruh Ul-Kudiis'iin UknUmlarm
dan meydana gelmi§ ii~lii bir Uknuma sahib olduguna inamr. Oglun 
Ukntimu Huh iil-Kudiis'ten ve 'ba.kire Meryem'den dogarak beden ha
line inkilab etmi§tir. Onun cesedi, kar§Ihkh ka~mada:n uzak bir tek 
zat ve cevhere sahiptir. Ondan tam·amen ayn degildir. Boylece cesed 
haline gelmi§ olan ogul; iki tabiattan miite§ekkil bir tabiat ve birlik 
haline gelebilmi§tir.» 

Yukarda dort konsil iizeii.nde etr:lfhca ma'lumat vermeye ~ali§
tlk. Bugiinkii hiristiyan inan~lari, o dort konsilde ka.rarla§.tlrilmi§hr. 
Birincisi Isa'mn tannhgmi, ikincisi Ruh iil-Kudiisiin tannhg1m, i.i~iin
ciisii de isa'run yalmz ilah olmadigmi, ilahhk ve insanllk unsurlarin-
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dan olU§Up Meryem tarafmdan diinyaya geldigini kararla§tlrmi§tl. 
Dordiincii konsil ise, Mesih'in . bir tek tabiattan degii birbirinden ayn 
iki tabiat~an meydana geldigini kabul et~§ti. ilk ii~ k<?nsilin umumi 
nitelikte ve baglaytci konsiller oldugu biitiin hlristiyanlarca ka:bul edil
digi halde, dordiincii konsilin Mlsir kiliseler·ince kabul edilrp.edigini ve 
ona uyan kiliselerde de reddedildigini gormii§tiik. , 

Bundan sonra toplanan konsillerde, hiristiyanlar arasmda bir go
rii§ birligi te'min edileme~tir. Qiinkii Chalcedoine konsilinden son
ra MISir kilisesi Bizans patrikhanesinden ayn ba§ll ba§ma bag1:mstz 
bir kilise haline gelmi§ti ve bu konsillerde M1s1r kilisesinin gorii§U.ne 
yer veril111emi.~tir. Bunun i~in biz de hiristiyanllgm inan~ sistemi ba
kimmdan pek ehemmiyet ifade etmeyen ve biitun hiristiyanlarca itti
i'akla kabul gormii§ olmayan bu komUler iizerinde fazlaca durmaya 
gerek gormiiyoruz. 

Be§inci konsU 553 senesinde istanbul'da toplanmi§ ikinci Cons
tantinaple Konsil adm1 almi§tlr. 

ibn el-Patrik'e gore; bu konsilin toplanmasmm sebebi; baz1 pis
koposlann ruhlarm tenasuhu inanc1m kabul etmeleridir. Hatta baz1 
papazlar kwamet diye bir §eyin bulunmadigmi one siiriiyorlardi. Yine 
bu konsilin toplanmasmm bir diger nedeni de baz1 piskoposlann isa'
mn §ahsmm gerc;ekten var olmay1p hayaJi oldugunu ifade etmeleridir .. 
i§te 553 y1lmda istanbul'da toplanan doi:tyiiz piskopos bu tiir inanc;
larl benimseyen papazlarm tel'inine ve hiristiyanllk camiasmdan ko
vulmasma karar verdiler. Yalmz bu karan vermekle de kalmaytp daha 
onceki konsillerin karanm kabul ettiklerini ve M1s1r kilisesinin benim
sedigi, iki tabiath Mesih inancmm dogru olmadigim onerdiler. 

Miladi 7. yiizytlda (667) ad1 Jean Maren olan bir adam, Mesih'in 
iki tabiat fakat bir tek iradeli ki§ilige sahip oldugu, iki tabiatm bir 
ki§ide birle§tigini ortaya attl. Bu sozler patriklerin hO§una gitmemi§ 
olacak ki, imparator Constantin Ogonat (665- 685) bir konsil toplan
masim ve isa Mesih'in iki tabiath ve iki iradeli oldugunu kararla§tlr
masmi istediler. «Biz Mesih'in iki iradesi, iki £abiat1 ve iki eli olup bir 
tek · uknuma sahip olduguna inamyoruz. Aksini iddia edenleri tel'in 
ediyoruz.» diyorlardl. i§te bu vesileyle miladi 680 yilmda tstanbul'da 
altmc1 konsU topland1. Bu toplantlda isa'mn bir tek iradeye sahib ol-

• dugunu soyleyenlerle, bir tek tablata sahib oldugunu soyleyenler afa
roz edildiler. Bu konsile ikiyi.lzseksendokuz piskopos i§tirak etmi§ti, al
diklan karar metinleri §Oyle idi : «Biz inamyoruz ki; iic;iin biri ezeU 
kelime olsa, daim ol'an ve bir Uknumda tann babaya e§it olan nasu-
tiyeti ile tanman ve ozu itibariyle tama..men lahuti olan tannm1z isa 
Mesih'tir. iki tabiath, iki fiili ve iki iradesi bulunup bir tek Uknum
dan ibaretur. Chalcedoine konsilinde kabul edildigi gibi, tannmn oglu 



2032 1BN KESIR (Ciiz: 6; Sure: 4 

tanr1, Kutsal :Azize ve B~kire Meryem'den di.i§iinen ve konu§an ruh 
halinde bir insan cesedine girerek dunyaya gelJ:n~tir. Bu, iilsanlan 
seven tanrmm rahmetidir. Ona be§eri hailer ili§mi§ degildir. 0 insa
na benzer . taraf1 ile be§eri i§ler yapar ve tannya benzer taraf1 ile de 
tann vazifesi yapar, o biricik ogludur. Ger~ekte kudsal !ncil'in dedi- · 
gi gibi et haline gelmi§ ve cesede burtinmti§ bir oozdur. Ezeli yuceli
g,inden hi~bir §ey degi§memi§tir. 0 iki eylemi, ir~desi ve tabiatiyla ilah 
ve insand1r. Bu iki tabiatiyla tannmn sozu kemal bulur ve bu iki ta
biat birlikte hareket eder. Birbirine zit olmayan iradelere sahiptir.)) :ibn 
el-Patrik'in if~desine gore !stanbul'da toplanan altmc1 konsilin kar~r
lari bunlardir. Bu konsilin ald1g1 kar~rlar sonucunda Maruni'ler Bizans 
patrikhanesinden aynlmi§lardir. Nitekim daha onceki konsilde de MI
Slr k1bti kHisesi ve onlara bagh olarak Ha~, Ermeni ve Sury~ni kili
seleri patrikh~neden aynlmi§ti. 

Genel nitelikte olmayan (Oecomenique) bir diger konsil de 5. 
Konstantin'in emri ile 754 senesinde topland1. lBu konsile muhtelif bol- · 
·gelerden din adamlar1 katlld1. Ve ib~det esnasmda resirn ve heykelle-

. re tapmmak yasakland1, b~kire Meryem'den §efaat isteme kaldmldi. 
Krali~e irence'nin emri ile iznik'te (Nicee) 787 senesinde ikinci iznik 
konsili (yedinci konsil olarak) toplandi. Bu konsilde u~yuzyetmi§yedi 
p.i.skopos, is~ Mesih'in resimlerinin kudsal oldugunu, ancak onlara ib~
det edilemeyecegini kar~rla§tmil : «Resimlerin sadece kudsal yapllarda, 
kiliselerde bulunmasl ve dini ayin i~in giyilen elbiselere i§lenmesiyle 
yetinilmeyip evlere, sokaklara asilmasi kararla§tmlmi§tlr. Qtinku Rab
bimiz is~ Mesih'in, kudsal annesini ve kudsal k~ileri ne kadar ~ok sey
redersek onlar1 daha ~ok sever ve hatmm1zdan ~1karmaytz. Boylece on
lara, sayg1m1z daha da artar. Onun i~in bu ki§ilerin resimlerine iba
det degil saygi ve ikr~m i~in hurmet etmemiz ge,rekir.n i§te buyuk 
bir kilise grubunca uygun kar§Ilanan yedinci konsilin kar~rlan da bu
dur. Ancak baz1 kiliseler bu kar~n kabul etmem.i§lerdir. 

Sekizinci konsilde, istanbul Ortodoks patrikh~nesinin ba§1m tem
sil ettigi Dogu kilisesi lie Bat1 kiliseSi birbirinden ayrilmi§lardlr. 

Yukarda ruristiyan mezheblerinin .birbirler:inden aynll§ nedenleri
ni gormti§tlik. Bu aynhgm esas nedeni isa'run tabiat1 idi. Ancak bu 
konsillerde Ruh'ill-Kudtis konusuna temas edilmemi§ti. Ruh'Ul-Kudus'
tin neden ne§'et ettigi bahis mevzuu olmami§tl. Nihayet istanbul pat
rigi Ruh'Ul-Kudtis'un dogm~ sebebi haikkmda hii:kum vererek; yalmzca 
babadan ne§'et ettigini kararla§tlrdl. Ancak bu kar~ra Roma kilisesi
nin ba§l olan Papa itiraz ederek dedi ki: «Ruh Ul-Kudus'un dogu§u yal
mz babadan degil, baba ve oguldand1r.n Her iki grup kendi gorti§unii 
destekleyerek fMliyetler yaptilar ve konsiller kurdular. Her iki grup ta 
kendi konsillerinin (oeconemique- genellik ta§Iyan) konsil oldug'j.mu 

l 
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iddia ettiler. Her iki grup d:igerlerini ilzam ve afaroz ediyordu. Her ih
tilatta oldugu gibi, bir grup diger grubu h1rist:iyanhk ~er~evesinden 

clkmak;la itham ediyordu. -
istanbul Patrigi, Ruh'Ul-Kudiis'iin sadece bahadan ne§'et ettigmi 

soyliiyor idf. Aynca patrik, Roma kilisesinin iradesi di§mda patriklik 
makamma oturmu§tu. Qe§itli hilelerle, patrigin makammdan uzakla§
tn11masmdan sonra istanbul'da 869 senesinde 'bir konsil toplandi ve 
iic maddelik bir karar kabul etti : 

a) Ruh'iil-Kudiis, Baba ve Oguldan ne§'et etmi§tir. 
b) Hirist:iyanhk akidesiyle ilgili hiikiim mercii Roma kilisesidir. 
c) noma kil:isesinin aldtgi biitiin kararlar, tiim hiristiyanlar i<;in 

ge<;erlidir. 
Bu konsillerde gelenek haline gelen afaroz muessesesi \!ah§tlnhyor 

ve patrik Photius afaroz ediliyordu. Fakat patrik Photius, tekrar ma
kamma ge<;erek istanbul'da 879 senesinde bir konsil topladi. 869 sene
sinde bir konsil toplad1. 869 senesindeki konsile Bat! Konsili ad1 ve
rildigi gibi,• bu konsile de Dogu Konsili ad1 verildi. Patrik Photius, ilk 
konsilin aldigi kararlan reddetti. Ruh'Ul-Kudiis'iin yalmzca Babadan 
dogdugunu kararla§tirdi ve her iki kilise obiiriinii ge~;ersiz say1yor ve 
kafirlikle itham ederek kendi konsilinin ge~;·erli oldugunu one siirii
yordu. 

I§te bu iki konsil, kilise camiasmm ikiye aynlmasma sebep ol
mu§tu. Birisi, Dogu Yunan kUisesi, obiirii de Bat! Latin kilisesi idi. 
Batl Latin kilisesinin ruhani lideri papa idi. Onun kendisine has ap
ayn bir hakimiyet alam mevcuddu. 

Katolik kilisesi, kendisini peygamber Petrus'a nisbet ediyor ve ilk 
kurucularmm ha varilerin ba§I ve biiyiigii olan Petrus oldugunu one 
siiriiyorlardl. Onlara gore; papalar, Petrus'un halifeleriydi. Bat! kili
sesi admm verilmesinin sebebi ise, Bat! diinyasmda hakim olmas1yd1. 
«Papahk tiim kiliselerin anas1 ve ogreticisi olarak adlandmhr. Bu haik'
hdlr. Qiinkii geleneksel hiristiyan ta'limleri, konsil nizamlan ve kilise 
te§kilati papalann yorumlanna dayamr. Papahk 6zellikle , italya'da, 
Fransa'da, Bel~;ika'da, ispanya'da, Portekiz'de ve diinyamn diger mem
leketlerinde hakim olan ruhani kilis·edir.» 

Yunan kilisesi ise, baghlan ~;ogunlukla §arkta olmas1 munasebe
tiyle Dogu veya Rum Ortodoks kiiisesi adt:Q.I ahr. Ortodoks kilisesi ile 
Katolik kilisesi, hll'istiyanhk adetlerinin ~;ogunda mii§terektirler. Yal
mz Katolik kilisesi, Ruh'Ul-Kudiis'iin sadece Babadan' dogdugunu ka
bul eder. Iki kilisenin aynldigi konsile kadar toplanml§ olan konsille
ri ge\!erli sayar, ondan sonraki konsilleri ve Roma'da bulunan, katolik 
aleminin lideri papanm hakimiyetini ve ba.§kanhgmi kalbul etmez. 

Tetsir, C, V. F. 128 
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I 
Ne var ki, zamanla katolik kilisesinin geni§leyip ya)Tllmasi sonucu 

Ortodoks kilisesi, katoliklerin onderligini kabule yan8.§Illi§, ama onun 
emri altma girmeyi kabullenmemi§tir. Ortodoks luristiyanlar genellik
le, Rusya'da, Yunanistan'da, Sirbistan'da ve bir9ok Akdeniz adalarrm
da ya§arlar. 

SOyledigimiz gibi istanbul konsili ile Dogu kilisesi, Bat1 kiliselerin
den aynlml§tl. Toplanan konsiller, Dogu kiliseleri nazarmda umumi ni
telikte konsiller olarak kabul edilmemi§ti. 

Dokuzuncu konsil 1123 y1lmda Roma'da toplanmi§ ve bu tarihten 
itibaren piskoposlarm ta'yinleri krallann elinden ahmp papazm yet
kisine verilmi§ti. 

Onuncu konsil yine Roma'da ve 1139 senesinde toplanmi§, toplan
tlya 1000 ki§i katllmi§tl. Bu konsilde Dogu ve Bat1 kiliselerinin aynh
gmm giderjlmesine 9ah§1lmi§tiT. 

Onbirinci konsil de yine Roma'da ve 1179 senesinde toplannn§tir. 
Bu toplantlda kilise nizamnamesi vaz'olunmu§ ve papalann, kardinal
lerin ii9te iki ekseriyetiyle s~ilmesi kararla§tlnlnn§tir. Bu yiizytlda. 
Commiinion ayininde i9kiye bat1nlarak yenilen ekmegin, Mesih'in karu 
ve bedenine istihale edecegi gorii§ii yayllmi§Sa da konsil, bOyle bir fik
ri kabul etmemi§tir. 

Nihayet 1215 senesinde onikinci konsil toplanmi§ ve onbirinci kon
sildeki konular karara baglanmi§tlr. Bu konsilde papahk (induligence
ganahlan bagi§lama) yetkisinin kendisine ait oldugunu kararla§tlrdl. 
Bilahare Roma Katolik kilisesi tarafmdan genel ve bOlgesel gayelerle 
bir9ok konsiller toplanm!§tlr. Zaman zaman iki kilisenin birle§tiril
mesi yolunda 9ah§malar yapllml§Sa da, boyle bir §eyin ger9ekle§mesi 
miimkun olamami§tir. Bu konsiller i9erisinde en etkili olanlanndan 
birisi, Tridanto §ehrinde toplanan 1542 senesinde ba§lay1p 1563 senesi
ne kadar devam eden ve protestanlann afaroz edilrrtesini kararla§ti
ran ondokuzuncu konsildir. 

Nihayet 1869 senesinde Roma'da papanm dokunulmazhgmi ma'
sftmiyetini kabul eden yirrninci konsil toplanmi§tlT. (Muhammed Ebu 
Zehra, Muhadarat'un Fi'n-Nasraniyye, 29 vd. Kahire,). 
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160 - Yahudilerin zuliimleri ve bir c;ok kimseleri Al
lah yolundan c;evirmelerinden dolayi; kendilerine, helal ki
hnmi~ ~ey leri yasakladl'k. 

_ 161 - Kendilerine yasaklanan faizi almalan ve hak
SIZ yere insanlann mallannl yemelerinden otiirii. Onlann 
kiifiir ic;inde olanlarma elem verici bir azab haz1rladlk. 

162 - Fakat onlardan ilimde derinle~mi~ olanlar ve 
mii'minler; sana indirilen kitftba ve senden once indirilmi~ 
olanlara inan1rlar. Namaz kllanlara, zekat verenlere, Allah 
ve ahiret giiniine inananlara elbette biiyiik bir miikafat 
verecegiz. 

Yahftdilerin Zuliimleri 

·Allah Teala bu ayet-i kerime'lerde i§lemi.§ olduklan btiytik gtinah
larla zultimleri sebebiyle Ya:hudilere da'ha once kendilerine helal kllnn§ 
oldugu temiz §eyleri haram klldtgmi haber vermektedir. Nitekim ibn 
Ebu Hatim der ki: Bize Muhammed ibn kbdullah ibn Yezid el-Mukri' 
nin Stifyan ibn Uyeyne'den, onun da Amr'd8:n rivayetine gore ibn Ab
bas bu ayeti ( ~ ~I ~IS ul:.::-k ) ccKendilerine daha On.ce helal ki
lmnn§ temiz §·eyleri. .. )) §eklinde okumu§tur. 

Bu haram kllmma; takdiri olabilir. ~oyle ki: Allah Teala onlar1 
serbest btrakmt§tlr. Onlar da kitaplarmda yoruma gidip tahrifata giri§
mi.§ ve kendileri i~in daha once helal olan §eyleri degi§tirerek bir zor
la§ttrma, daraltma ve derinle§me olarak bunlart kendilerine haram kll
ffil§ olabilirler. Bu haram ktlma §er'i de olabilir. §oyle ki : Allah Teala, 
da:ha once onlara helal olan baz1 §eyleri Tevrat'da haram ktlmt§ttr. Nite
kim bir ayet-i kerime'd,e Allah Teala: ccTevrat inmezden evvel !srail'in, 
kendi nefsi!1e haram klldt~ndan ~ka bti.ttin yiyecekle·r !srailogullan
na helai idi.» (Al-i imran, 93) buyurma:ktadlr. Bu konuda daha once 
bilgi vermi§tik. Burada maksad §Udur : Btittin yiyecekler israil'in kendi 
kendisine; deve etlerini ve stitlerini ha.ram kllmas1 dl§mda Tevrat'm 
inmesinden once helal idi. Sonra Allah Teala Tevrat'ta bir c;ok '§eyi ha
ram k1ld1. Nitekim En'am suresinde Allah Teala.: ccYa:hudi olanlara da 
btittin tlrnakhlan haram k1ldlk. S1g1r ve koyunun i~ yaglanm da tizer- · 
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lerine haram klld1k. Bunlardan s1rtlanna ve bagll'saklarma y:api§an ve 
lrernige kan§an mtistesnad1r. Biz, onlan zulumlerinden dolayt · cezaya 
«;arptm:hk. Biz, elbette sadrklanzdir.» (En'am, 146) buyurmaktad1r. 
Yani bunlan, onlara haram k1ldlk. Zira onlar, azgmhklan, haddi a§
malaJri, peygamberlerine ve Allah'a muhalefet etmeleri sebebiyle buna 
hak kaz-anmi§lardi. Bunun ig.indir ki, burada da : <<Yahudilerin zulum
leri ve bir~ok kimseleri Allah yolundan «;evirmeleri.nden dolay1 kendi
lerine helal ·kihnmi§ temiz §eyleri yasaklad1k.» buyurulmu'§tur. Onlar; 
hem insanlan hem de kendilerini hakka (gerc;ege) uymaktan allkoy
mu§lardir. Bu, eski mmanlarda ve yenilerde onlann nitelendilkleri de
vamli bir huy halindedir. Bunun ic;indir ki, peygamberlere dU§man 
olmU§lar, bir «;ok peygamberi oldiirmU§ler, Hz. isa ve Hz. Muhammed'i 
(s.a.) yalanlarm.§lardir. 

Allah Teala: «Kendilerine yasaklanan fa:izi almalan ... » buyurmu§
tur ki; Allah onlara faizi yasak,laml:§ken, onlar bunu aralarmda allp ver
mi§ler, «;e§itH §Upheli yollar ve hilelerle onu alma yollan ararni§lar, in
sanlann mallanm batil yollarla yemi§lerdir. Allah Teala: «Onlarm 
kufUr i«;inde olanlanna elem verici bir azS/b hazirladik.» buyurd.uktan 
sonra; §oyle devam eder: «Fakat onlardan (dilnlerinde sebat edenler, 
faydah) ilimde derinl'e§mi§ olanlar inamrlar. Sana indiril~ kitaba ve 
senden once indirilmi§ olanlara da inamrlar.» ibn Abbas der ki: Bu 
ayet, isla.m'a giren ve Allah Teala'm.n Muhammed (s.a.) ile gondermi§ 
oldugunu dogrulayan Abdullah ibn Selam, Sa'lebe ibn Sa'ye, Esed 
(ya da Useyd) ve Zeyd ibn Sa'ye ve Esed ibn Ubeyd hakknda nazi! 
olmu§tur. 

( ........................ ) 
Allah Teala'ruri: «Zekat verenlere ... » Sozunden; mallann zekatmm 

veya nef'islerin (canlann) zekatmm, ya da her ikisinin birden kasde· 
dilmi§ olmas1 m\imkundur. En dogrusunu Allah bilir. 

Allah Tea.la : «Allah ve ahiret glinune inananlara ... » buyuruyor 
ki; onlar, Alla;h'tan ba§ka ilah olmad1~ru ta.sdik ederler, olumden son
ra dirilniey.e, hayn ile §erri ile amellerin ka::r§Illklarmm verilecegine 
inarurlar. 

Allah Teala buyuruyor ki: «i§te onlar-a eJ.bette buy.Uk bir mukatat 
(alan cenneti) verecegiz.» 
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163 - Nuh'.a, ondan sonra gelen peygamberlere, lb-.. 
rahim'e, tsmail'e, ishak'a, Ya'kub'a ve torunlanna, isa'ya, 
Eyyub'a, Yunus'a, Harun'a ve Suleyman'a vahyettigimiz 
gibi, ~uphesiz sana da vahyettik. Davud'a da Zebur'u ver
dik. 

164 - K1ssalann1 daha once sana anlattigrmiz pey
gamberlerle, k1ssas1ru sana anlatmadlgrm1z peygamberle
re de. Ve Allah Musa ile de konu1?mu~tur. 

165 - · Miijdeleyici ve uyanc1 peygam.berler olarak. 
Ta ki peygamberler geldikten sonra insanlann Allah' a kar-
1?1 huccetleri kalmas1n. Allah Aziz, Hakim oland1r. 

Peygambeder Kafilesi 

Muhammed ibn ishak der ki : Muhammed ibn Ebu Muhammed 
kanahyla ... ibn Abbas'tan rivayete gore; o, §6yle demi§tir : Sukeyn ve 
Adiyy ibn Zeyd: Ey Muhammed, Musa'dan sonra Allah'm be§erde:n 
blrine bir §·ey indirdigini bilmiyoruz, dediler de onlann bu sozleri uzerine 
bu ·konuda Allah Teala: «Nuh'a, ondan sonra gelen peygamberlere ... 
vahyettigimi·z gibi, §Uphesiz sana da vahyetti!k ... » ayetlerini indirdi. 

ibn Cerir der ki: Bize Haris'in ... Muhammed ibn Ka'b el-Kurazi'
den rivayetine gqre; o, §5yle demi§tir: Allah Teala: «Kitab ehli, senin 
kendiler:ine gokten bir kitab indirm~ni isterler ... Kufretmeleri ve Mer
yem'e biiyuk iftirada bulunmalarmdan.» (Nisa, 153- 156) ayetlerini 
mdirdi. ·Hz. Peygamber, bu ayetleri Yahudilere okuyup onlann yaptlk
larl ~irkin davram§lan kendilerine haber verdiginde, Allah Teala'mn 
indirdiklerinin butununu inkar edip: Allah Teala be§er uzerine higbir 
§ey indirmemi§tir. N:~ Musa'ya, ne isa'ya, ne de herhangi bir peygam
bere, dediler. Hz. PeygambeT dizlerinde olan ellerini gozerek: Hig kimse 
uzerme mi? buyurdular. Ve Allah Teala da: «Allah higbir insana bir 
§ey indirmedi, demekle Allah'1, §anma yara§Ir §ekilde tamyamadllar.)) 
(En' am, 91) ayetini indirdi. 

Muhammed ibn Ka'b el-Kurazi'nin bu soyledikleri §iiphelidir. Zira 
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En'~ sftresindeki bu ayet, Mekke'de nazil olmU§tUr. Nisa sftresindek!i. 
bu ayet ise, Medine'de ve Hz. Peygamber (s.a.) den, gokten iizerlerine 
bir kitab indirilmesini istediklerinde onlara redd makammda nazil ol
mU§tur. Allah Teala bu ayet-i kerime'de: <<Mftsa'dan, bundan daha bli
yiigunii istemi§lerdi ... » buyurup onlann kepazeliklerini, aYiplanru, i<;in
de bulundnklan durumu ve hali haz1rda.ki yalan ve iftiralanru zikret
mektedir. Sonra Allah Teala, daha On.ce g~en peygamberlere vahyet., 
tigi gibi kulu ve el<;isi Muhammed (s.a.) e de vahyettigini zikrederek: 
«Nfth'a, ondan sonra gelen peygamberlere ... vahyettigimiz gibi, §iiphe
siz sana da vahyettik. Da:vftd'a da Zebftr'u verdik.» buyurmaktadr. 

Zebur, Allah Teala'nm Davud (a.s.) a vahyetmi§ oldugu kitabm 
ismidir. Bu peygambederden her hirinin hal terciimelerini, in§aalla.h 
gelecek surelerdeki klssalan s1ra.smda zikredecegiz. Giivenimiz ve te
vekk:iiliimU:z Allah'adlr. 

Allah Teala buyuruyor ki: «Kissa.lanru daha once sana anlattigl
mlz peygamberlerle, klssasim (mekki sureler ile ba§ka surelerde iVe bu 
ayetten once) sana anlatmad~miz peygamberlere de ... >> Kur'an-1 Ke
rim'de isimleri a<;Ik<;a belirtilen peygam:berlelin isimleri §Unlardlr: 
.Adem, idris, Nfth, Hud, Salih, ibrahim, Lut, ismail, ishak, Ya'kftb, Yft
suf, Eyyub, ~uayb, Musa, Harftn, Yunus, Davud, Silleyman, ilyas, el
Yesa', Zekeriyya, Yahya, !sa, miifessirlerden bir 9oguna gore Ziilkifl ve 
hepsinin efendisi Muhammed (s.a.). 

Allah Tea.Ia : <<K1Ssas1ru sana an.Iatmadi.glmlZ peygambe'flere de ... >> 

'buyuruyor kl; bunlar, Kur'an'da isimleri zikredilmeyenleTdir. 
Peygamber ve Rasullerin say1smda ihtllar edilmi§tir. Bu konudaEbu 

Zerr hadi.si me§hlir olup bunu tbn Merduyeh .tefsirinde rivayet etmi§tir. 
~yle · ki : Bize ibrahim ibn Muhammed'in. .. Ebu Zerr'den rivayetine 
gore; o, §oyle demi§tir : Ey Alla:h'm Rasftlii, peygamberler ka~tlr? diye 
sordum. Yilzyirmidortbindir, buyurdular. Ey Allah'm Rasulii, onlarda.n 
ka~1 Rasul'diir? diye sordum. U9ylizonii~ olarak piiyiik bir kalaballktir, 
buyutdular. Ben: Ey Allah'm Rasftlii, Hkleri kim idi, diye sordum . 
.Adem'dir, buyurdular. Ey Allah'm Rasulii, o pey.gamber ve RasUI. mii
diir? diye sordum. Evet, Allah onu bizzat yara.tmi§, ona kendi ruhun
dan iifiirmii§, sonra ilk ola.rnk onu mUkemmel-klltrJ.l§tir, buyurup §oyle 
devam ettiler : Ey Ebu Zerr, dort tanes!i. siiryanidir : .Adem, ~it, Nuh, 
Hanuh. Bu (Hanuh), idris olup kalemle yazanlann ilkidir. Dordii arap
tandlr: Hud, Salih, ~uayb ve ey Ebu Zerr, senin peygam:berin. israil
ogullan peygamberlerinden ilki Musa, sonunculan ise Isa'd1r. Peygam- · 
berlerin ilki .Adem, sonunculan ise, senin peygamberind!ir. 

Bu hadisi uzun §ekliyle ibn Ebu Hatim ibn Hib'OO.n el~Biisti <<el~. 
Enva' ve et-Tekasimn isimli kitabmda rivayet etmi§ ve sa.hih olarak ni
telemi§tir. Anca:k Ebu'l-Ferec ibn el-Cevzi bu konuda ona muhal.efetle 
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hadisi «el-Mevzuat» adli eserinde zikrederek, Ibrahim ibn Hi§Am ta:ra
fmdan uyduruldugunu ileri siirmii.~tiir. ~iiphe yok ki, bu hadis yiiziin
den Cerh ve ta'dil imamlanndan bir ~ogu onun hakkmda konU§mu§lar
<hr. lEn dogrusunu Allah :bilir. 

Bu hadis ba§ka bir kanaldan ve ba§ka bir sahabiden de rivayet 
edilmi§tir. ~oyle ki; ibn Ebu Hatim der ki: Bize Muhammed ibn 
Avf'm ... Ebu Uma'me'den rivayetin'e gore; o, ey Allah'In Peygamberi, 
peygamberler kac;tir? diye sormu§ ve Allah Rasulii de §oyle buyurmu§
lar: Yiizyirmidortbin olan bu biiyiik kitleden 315 i (me§hur) dur. 

Bu hadisin ravilerinden olan Mean ibn Rifa'a, Ali ibn Yezid ve 
Kasun Ebu Abdurrahman zayiftirlar. 

Hafiz Ebu Ya'la el-Mavslli der ki: Bize Ahmed ibn Ishak Ebu Ab
dullah el-Cevheri el-Basrl'nin.. . Enes'den rivayetine gore; Allah Ra
sulii (s.a.) §oyle buyurmu§tur: Allah Teala seikizbin peygamber g()nde:r
m~tir. BunlaJrdan dortbini israilogul1anna, dortbini de diger insanlara. 

Bu hadisin isnadi zayif olup raviler arasinda bulunan MU.Sa ibn 
Ubeyde er-Rebesi ile onun §eyhi Yezid er-Rukai zayiftlrlar. En dogru
sunu Allah 'bilir. 

Ebu Ya'la der ki: Bize Ebu Rebi'in ... Enes'ten rivayetine gore; Al
'lah Rasulii (s.a.) §Oyle buyurmu§lardir: Benden once gec;en peygam
ber ~arde§lerim sekizbin peygamberdi. Sonra Meryem oglu isa geldi. 
Sonra da J>e.n geldim. 

Bu hadis bize Enes'den ba§ka bir kanaldan da rtvayet edildi. f]oyle 
ki : Bana Hafiz Ebu Abdullah ez-Z~hehi'nin .. ,_ Eneb ibn Malik' den ri
vayetlne gore; Allah Rasulii (s.a.) §oyle buyurdular: israilogullanndan 
iic;bin peygatnberin pe§inden ben gonde:rildim. Bu h:adis, bu kanaldan 
rivayetinde garibtir. isnadmm bir zaran (zayif taraf1) olmayip Ahmed 
ibn Tank di§mdaki biitiin ravileri bilinen ravilerdlr. Ahmed ibn Ta
nk'm adil mi yoksa mecruh mu oldugunu ise bilmiyoruz. En dogrusunu 
Allah bilir. 

'Muhammed ibn Hiiseyn el-Aciirri der ki : Bize Ebu Bekr Ca'fer 
ibn Muhammed ibn FTI-yabi'nin .. . Ebu Zerr'den rivayetine g5re; o, §oyle 
demd§tir: Mescide girmi§tim, baiktim ki Allah Rasulii (s.a.) yalmz ba§I
na oturuyor.' Yamria oturdum ve : Ey Allah'm Rasulii, sen bana namaz1 
emrettin, dedim, az veya c;ok olsun namaz, mevZU.larm en hayirhsidir, 
buyurdular. Ben: Ey Allah'm Rasulii, amellerin en iistiinii hangisidir? 
diye sordum; Allah'a iman ve onun yolunda cihaddir, buyurdular. Ben : 
Ey Allah'm Rasuliir mii'minlerin hamgisi en iistiindiir? diye sordum. 
Huyca en giizel olam, buyurdular. Ben : Ey Allah'm RasUlii, miisliiman
larm hangisi en iyi miisli.im:a;ndir? diye sordum; insanlarm dilinden 
ve elinden emin oldugu ki§i buyurdular. Ben: Ey Allah'm Rasulii, hic
retin hangisi en iistiindur? diye sordum. Kotiiliiklerden aynlan (hicret 
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eden) ki§lnin hicretidir, buyurdular. Ben: Ey Allall'm RasUlii, namaz
larm hangisi en iistundiir? diye sordum. Kunut'u uzun oland1r, buyur
dular. Ben: Ey Allah'm Rasulii oruc;lann hangisi en iistiindiir? diye 
sordum. Farz olam yeterlidir ve Allah katmda kar§1hg1 kat kat !azla
dlr, buyurdular. Ben: Ey Alla:h'm Rasulii, cihadm hangisi en iistiin
diir? diye sordum. At1 yaralanan ve kam akltllan ~inin Cihad1d1r, bu
yurdular. Ben : Ey Alla:h'm Rasulii, kolelerin en ustiinii hangisidir? diye 
sordum. Fiyat1 en yiiksek ve ehli katmda en giizel olamd1r, buyurdular. 
Ben: Ey Allah'm Rasulii, sadakalarm hangisi en iistiindiir? diye sor
dum. Fakirin giic; yetirebilecegi kadar1 ve fakire gizlice verilenidir, bu
yurdular. Ben: Ey AHah'rn Rasulii, sana indirilen ayetlerin hangisi en 
biiyiiktiir? diye sordum; Kiirsi ayetidir, buyurduktan sonra §oyle de
vam ettiler: Ey Ehu Zerr, Kii:rsi ile birlikte yedi gok, c;ole atllml§ bir 
hal'ka gibidir. Ar§'m kiirsiye olan iistiinliigii; c;oliin, o hal~aya olan iis
tiinliigii gibidir. Ben : Ey Alla'f1'm Rasulii, peygamberler kac;t1r? diye 
sordum. Yiizyirmidortbindir, buyurdular. Ey Allah'm Rasulii, bunlar
dan ~ac;1 rasuldiir? soruma iic;yiizoniic; kalabahk ve temiz bir topluluk, 
cevabrm verdiler. Ben: ilkleri kim idi? diye sordum. Adem, buyurdu
lar. 0, hem nebi hem de rasul miidiir? diye sordum. Evet, Allah onu biz
zat yaratmt§, ona kendi ruhundan iifiirmii§ ve ilk once onu J®kemmel 
k1l~tlr, buyurduktan sonra §Ciyle devam ettiler : Ey Ebu Zerr, dordii 
Siiryanidir : Adem, ~it, Hanuh ---'ki bu, idris olup kalem ile yazanlarm 
ilkidir- ve Nuh .. Dordii araptand1r : Hud, ~uayb, Salih ve ey Ebu Zerr 
senial peygamberin. isrMlogullanndan peygamber1erin ilki Musa, so
nunculan isa'd1r. Rasullerin ilki Adem, sonunculan ise Muhammed'dir. 
Ben: «Ey Allah'm Rasulii, Allah k~ kitap ind~tir? diye sordum. 
Yiizdort kitab: Allah, ~it'e elli sayfa, Hanuh'a otuz sayfa, ibrahim'e on 
say.fa. Tevrat'tan once Musa'ya on sayfa indirmi§tir. incil, Zebur ve 
Furkan. . J. 

Ben: Ey Allah'm Rasulii. ibrahim'in sayfalan ne idi? diye sordum. 
~oyle buyilrdular: Tamam1 §U idi: Ey giic;lii, rnagrur ve imtihan edilen 
kral; ben Reni, kat kat diinya mal1 toplaman ic;in gondermedim. Fakat 
ben seni mazlumun duasm1 benden c;eviresin, diye gonderdim. Ka!ir 
bile olsa Ben, mazl4mun duasm1 geri c;evirmem. Onda §U misal de vard1: 
Ak1lhya gerekir ki; onun saatleri olsun: Ra:bbma yalvaracag1 saat, ne!
sini hesaba gekecegi saat, Allah'm i§leri iizerinde dii§iinecegi saat, yeme 
:ic;me .gi'bi ihtiyac;larma ta'hsis edecegi sa:at. Ak1lh ki§inin §U iic; §eyden 
ba§kasma meyletmemesi gerekir : .Ahireti ic;in azlk haz1rlama, hayatm1 
diizeltme, ya da haram olmayan bLr lezzet. Ak1lll ki.~i zamamm iyi gor
meli, (zamam hakkmda basiret sahibi olmah), i§lerine yonelmeH, dilin:i 
korumalld1r. Soziinii, amelinden hesabll tutan ki§inin, kendini ilgilen-
diren hususlar d1§mda sozii az olur. · 
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Ben: Ey Allah'm Rasulii, Musa'run saytalan neydi? diye sordum. 
Biittiniiyle ibretlerden iba.retti : 6Iiimii ha;klo ile bllip de sonra. sevinene, 

· kaderi kesinlikle bilip sonta kendini yorana, diinyay1 ve diinya ehliyle 
birlikte onun degi§mesini goriip de sonra onda huzur bulana, hesaba 
~kilmeyi kesinl1kle bilip sonra da amel i§lemeyene §a§ar1m .. 

Ben: Ey Allah'm Rasulii, bizim ellerirnizde ibrahim ve Musa'nm 
ellerinde ola:nlardan ve Allah'm sana mdirdiginden herhangi bir §eY 
var m1? diye sordum. Evet ey Elbu Zerr; «Dogrusu, anna:n ve Rabbmm 
adrm amp namaz k1lan felah bulrnu§tur. Fakat siz, diinya hayatmi ter
cih ediyorsunuz. Halbuki ahiret, daha hayirli ve daha bakidir. ~iiphesiz 
ki, 'bu Hk sahifelerdedir. ibrahim'in ve MU.Sa'nm sahifelerinde ... n (A'la, 
14 -: 19) ayetlerini oku, buyurdular. Ben : Ey Allah'm Rasillii, bana tav
siye et, dedim. Sana Allah'tan korkmayi tavsiye ederim, zira bu, senin 
i§lerinin ba§Idir, buyurdular. Ben: Ey Allah'm Rasillii, bana daha fazla 
(billgi) ver, dedim. Kur'an okumaya ve All~h'm zikrine san!; zira o, 
gokte senin i~in bir zikir, yeryiiztinde senin i~in bir nurdur, buyurdular. 
Ben: Ey .1\Hah'm Rasulii, bana artt1r, dedim. Qok giilme·kten sakm. 
Zira o, kalbi olduriir ve yfiziin nurunu giderir, Jbuyurdular. Ben: Ey 
Alla:h'm Rasulu, bana arttir, dedim. Cihada sanl; zira o, ummetimin 
ruhbanligidir, buyurdular. Ben yine: Bana arttir, dediln. Hayir di§mda 
susmahsm. Muhakkak ki, susmak §eytam kovucu, dini i§lerinde sana 
yardimcidlr, buyurdular. Ben yine: Bana artt1r, dey1nce; senden a§agl 
olana bak, senden yukarda (uStiin) olallla ibaikma. Sana yaki§an Allah'm 
senin uzerine olan nimetlerini kii~umsememendir, buyurdular. Benim : 
Bana arttlr, demem iizerine; fakirleri sev ve onlarla birlikte otur. Zi:ra 
sana yaki§an, Allah'm sana olan nimetlerini ku~umsemeroendir, buyur
dular. Ben yine: Ba:na artt1r, deyince: Senden c,;ekinseler bile yakm
lannla irtibat kur. (Onlara g:it, gel) buyurdular. Ben yine; ·bana art
tir, dedim. Ac1 bile olsa, ·ger~i s5yle, buyurdular. Ben: Bana arttrr, 
dedim. Allah konusunda ayiplayanlann ayiplamasmdan korkma, buyur
dular. Ben yine : Bana arttir, dedim. insanlara kendi nefsinden bildi
gin cevfub1 ver (kar§Ihgl ver). Sevdigin hususlarda onlara k1zma. Kendi 
nefsinden bilmedigin §eyleri, insanlardan bilmen ve sevdigin husU.Slar
da onlara k1zman, sana ayip olarak yeter, buyurdular. Daha sonra 
eliyle gogsume vurup : Ey Ebu Zerr, tedbir gibi ak1l, (kotilliikten ken · 
dini) ka~mmak gibi takva ve guzel huy gibi soysop yoktur, buyurdular. 

( ... .. .. .. .. .. ....... .... . ) 
Abdullah ibn imam Ahmed der ki : BaJbamm kitabmda kendi e·l 

yaziSiyla §oyle bulmu§tum : Bana Abdillmuteali ibn Abdillvehhab'm ... 
Ebu Vedak'tan rivayetine gore; o, §6yle dedi: Ebu Said: Sen, hariciler 
Decca! iledir dedin m1? diye sordu. Ben de dedim ki: Hayir, Allah Ra
slllii (s.a.) §6yle buyurdulaJr :. Ben, bin ya da da'ba c,;ok peygamberin so-
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nuncusuyum. Kendisine tabi olunan hi~bir peygamber gfulderilmemi§
tir ki, i.immetini ondan (Deccal'den) sakmdrrmi§ olmasm. Ba§ka hi~ 
kirnseye a~Iklanmayan §eyler bana ~Iklandl; o §a§Idir, muha:kkak ki 
Rrubbtmz ise §a§l degildir. Sag gozi.i §>a§I, gizlenemeyecek §ekilde patlai.k-

. tlr. Sanki ki~le s1vanm1§ bir duvardaki ti.ikri.ik gibidir. Sol gozi.i ise, 
parlak bir Yildiz gibidir. 0, her dil hakkmda bilgi sahibidir (her dili 
bilir). Yanmda ye§il i~inde sular a'kan cennet suretiyle, duman ti.iten 
siy,aJh cehennem sure:ti var<ilr. 

Ebu Ya'la el-Mavs1li'nin rivayetlerinin bulundugu bir ci.iz'den bize 
§oyle rivayet edildi : Yahya ibn Main kanallyla ... Ebu Said' den rivayete 
gore; Allah Rasuli.i (s.a.) §oyle buyurdulax: Ben, bin kere bin veya daha 
~ok peygamberi sona erdirdim. Allah Teala'nm gondermi§ oldugu hi~bir 
peygamber yoktur ki, kavmini Deccru'den sakmdirmi§ olmasm ... ve 
ravi, hadisin tamamm1 zikretti. Hadisin lafzmda ((Bin» kelimesi fazla
hgl vardir ki (diger rivayetlerde bu) ~1kanlm1§ olabilir. En dogrusunu 
Allah biHr. imam Ahmed'in rivayeVinin akl§l ise, daha saglam ve sahib 
olmaya daha uygundur. Bu hadisin isnadmdaki ravilerin hakkmda bii 
§ey S:Oylenmi§ degtldir. Bu hadis Cabir ibn Abdullah kanahyla da riva
yet edilmi§tir ki; Ha.f1z Ebu Bekr el-Bezzar §Oyle der: Bize Amr ibn Ali'
nin ... Ca'bir'den rivayetine gore, Allah Rasuli.i §Oyle buyurdular: Ben, 
bin veya daha \!Ok peygamberin sonuncusuyum. Onlardan hi~bir pey
gamber yoktur ki; kavmini Deccru'den sakmd1rm1§ (Deccal ile korkut
mu§) olmasm. Onlardan hi~birine a~1klamnayan §eyler bana a~lklan
ml'§tlr. 0 (Decca!) §a§ldlr. Rabb1ruz ise asia §a:JI degildir. 

C<Ve Allah Musa ile konU§mU§tUr.» ayeti Musa (a.s.) Y1 bu Slfatla §e
reflendirme olup bunun i~in kendisine «Kelim» denilmi§tir. Hafiz Ebu 
Bekr ibn Merduyeh der ki : Bize Ahmed ibn Muhammed ibn Si.ileyman 
el-Maliki'nin ... Abdi.ilcebbar ibn Abduliah'dan rivayetine gore; o, §Oyle 
de~tir: Bir adam Ebu Beikr ibn Ayya§'a gelerek: Birisinin ( ~~~j 
L:_~ .;:., .,; ) «Ve MU.Sa, Allah Ue konu§mU§tU.>l §eklinde okudugunu 
duydum, dedi. Ebu Bekr de : Bunu ancak kati.r ol'an okur. Ben A'me§'e, 
A'me§ de ibn Vess8:b'a, Yahya ibn Vessab da Ebu Abdurrahman es
Si.ilemi'ye, Ebu Abdurrahman da Ali ibn Ebu Talib'e, Ali i'bn Ebu Talib 
ise RasuluHah (s.a.) a ((Ve Allah, Musa Ue de konll§ffiU§tU.» §eklmde 
okumu§tur. Ebu Bekr ibn Ayya§ -Allah ona rahmet eylesin~ boyle 
okuyana §iddetle klZffil§tlr. Zira bu, Kur'an'In lafzml ve manasml tah
riftir. Boyle okuyan iki§i, Allah'm Mnsa (a.s.) ile veya yarabklarmdan 
biriyle konuljtugunu inkar eden .Mu'tezile mezhebinden idi. Bize Mu'te
zile'den biri tarafmdan rivayet edildigine gore; bu ki§i, alimlerden birine 
((Ve Musa, Allah ile de konu§mU§tU.» §eklinde okuyunca 0 alim: E:Y 
kokmu§un oglu, «MU.Sa ta'yin ettigimiz vakitte gelince ve Rabbi onunla 

E 
}. 

Ii 

~ 

l 
s 

i 

1 
(j 

l 



Nisa, 163-lfJ5) HADiSLERLE KUR'AN-I KERiM TEFSiRt 2043 

konU§Unca ... >> (A'rat, 143) ayetini ne yapacaiksm? demi§ ve bununla bu / 
kormnun tahrif ve yorum ihtimali olmadt~m kasdetm.i§tir. 

ibn Merduyeh der ki : Bize Muhammed ibn Ahmed ibn ibrahim'in ... 
Ebu Hiireyre'den rivayetine gore; Allah RasUlii §5yle buyurmu§tur : 
Allah Teala MU.sa ile konu§tugunda, Safa iizerinae kaxanl1k gecede ka
rmcanm hareketi goriiliirdii. Bu, garib bir hadis olup isnad1 sahih de
gildir. Mevkuf olarak sarJh olsaydl daha iyi olurdu. 

Miistedrek'inde Hakim ve ibn Merduyeh, Humeyd ibn Kays el-A'rac; 
kanahyla ... ibn Mes'ud'dan rivayet ettiler ki; Allah Rasulii (s.a.) §oyle 
buyurmU§tur : . Rabbi kendisiyle konU§tugu giinde M:usa'nm iizerinde 
yiinden bir ciibbe, yiinden bir ort~, yunden bir §Rlvar ve merkeb deri
sinden ·iki nahn vard1. 

ibn Merduyeh'in Ciiveybir kanallyla ... ibn Abbas'tan rivayetine 
gore; o, §oyle demi§tir: Allah Terua tic; giinde MU.sa'ya yiizkl~kbin keli
me ile seslendi. Tamam1 vasiyyetl'er idi. MU.sa, insanlann soziinii du
yunca kulaklarmda Rabbm kelB.Imndan vuku' bUlan (te'sirden) dolayt 
onlara kizmi§tL Bu hadisin de isnad1 zay1ftlr. Hadisin isnadmdaki Cii
veybir zay1ftlr. Dahha.k ise ibn Abbas'a yeti.§memi§tir. ibn Ebu Hatim, 
ibn Merduyeh ve ba§kalanmn Fadl :Ubn isa er-Rakka§i kanahyla ... Ca- · 
bir ilbn A·bdullah'dan rivayet ettikleri hadise gelince; Cabir ibn Abdul
lah §oyle demi§ : Allah Teala Tur giinii Mfusa ile konw~tugunda onunla, 
ona nida ettigi giinde~i s6ziinden b~ka bir s6zle konU§mU§tur. Musa 
Rabb1na : Ey R'abb1m, bu, benimle daha once ·konu§tugun soziin miidiir? 
diye sormu§; Allah Teala da: Haytr ey MU.sa, ben seninle onbin dil kuv
vetiyle konu§tum. Biitiin dHlelfin kuvveti, Ben:im ic;indir ve Ben onlann 
hepsinden daha kuvvetliyim, d~ti. Musa, israilogullarma doniince 
Ey Musa, bize Rahman'm s6ziinu tavsif et, dediler. Onun; buna giiciim 
yetmez, demesi iizerine; bize onun 1benzerini s6yle, demi.§ler ve o da : 
«Yildmmlann sesini duymadm1z rm? 0, ona yakmd1r, ama o da de
gildir, diye cevab vermi§tir. Bu hadisin lsnad1 da zaytf olup isnadmdaki 
Fad! ibn isa er-Rakkasi zaytftlr. 

Abdiirre·zzak der ki: Bize Ma'mer'in ... Ka'b'dan rivayet ettigine 
gore; o, §oyle demi§tir : Allah Teal~ MUsa. ile konU§tugunda, kendi sozii 
di§mdaki biitiin dillerle konu!imU§tur. MU.sa ana : Ey Ra'bb1m, bu Senin 
soziin mii? diye sormU§. Allah Teala da: Haytr, §ayet seninle kendi sO
ziimle kanu§Saydim, bu ona uygun gelmezdi, buyurmu§tur. M(Isa'nm: 
Ey Rabb1m, yaratiklarmdan Senin soziine benzer bir §ey var m1dir? so
rusuna kar§Ihk da Allah Teala: Haytr, yaratiklarim(tan Benim soziime 
en fazla benzeyeni ytldinmlardan i§ittiginizden daha §iddetlidir, buyur
mu§tur. Bu hadis, Ka'b el-Ahbar'da mevkuf olup o, bunu israilogul
lanmn haberlerini ic;eren g~~ kitaplardan mkaye etmektedir. Bu 
ltitaplarda ise hem zaytf hem de kuvvetli kaviller bulunmaktad1r. 
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Allah Teala: «Miijdeleyici ve uyar1c1 peygamberler olarak ... » bu
yuruyor ki onlar, Allah'a itaat eden, O'nun nzasma haYirlarla. uyan
lan miijdeler, O'nun emrine muhruefet eden ve Rasullerini yalanlayan
lan da aza.b ve ceza ile korkuturlar. 

Allah Teala: «Ta ki peygamberler geldikten sonra insanlarm, Al
lah'a kar§I huccetleri . kalmasm. Allah Aziz ve Hakim olandi:r.» buyuru
yor. 

Allah Tea.Ia kitaplanm indirmi.§, · Rasullerini miijde ve uyanlarla 
gondermi§, sevip ho§landiklanm, hO§l1anmaYip ka'bul etmediklerini, . hi~ 
kim.senin bir ma'zereti kalmasm diye beyan edip a~Ikla.mi§tlr. Ba§ka 
ayetlerde de Allah Teala §Oyle buyurur : «Eger onlan daha evvel azaba 
ugratarak yoketseydik; Rabbimiz, bize bir peygamber gonderseydin de 
al~ ve rezil olma~dan once ayetlerine uysaydik olmaz nuydi? diyecek
lerdi.» (Taha, 134), «Yaptlklarmdan oturii ba§lanna bir musibet geldigi. 
zaman ... » (Kasas, 47). 

J3uhari ve Miislim'de ibn Mes'ud'dan rivayet edilen bir hadis-i §e
rif'te Allah RasUlii §Ciyle 'buyurur: Allah'tan druha k1skan~ hi~ kimse 
yoktur. Bu sebeple gizli ve a~Ik biitiin kotiiliikleri (hiaddi tecaviiz olan . 
her bir ameli) yasaklami§tir. Ovmeyi AllaJh'dan daha fazla seven hi~ 
kimse yoktur. Bunun i~in Allah Tea.la, nefsini. 6\rrnii§tiir. Allah Teala'
dan oziir dilemenin kendisine daha sevimli oldugu hi~ kimse yoktur. 
Bunun i~indir ki Allah Teala, peygamberleri miijdeleyici ve korkutucu 
(uyar1c1) ola14ak gonde:rrni§tir. Hadisin bir ba§ka ifadesinde ise, «Bu se
bepledir ki; Rasf1llerini gondermi§, ~itaplanru indi~tir.» denilmi§tir. 

-----iZAHI 

Akil ve Vahiy 

«Peygamberlerden sonra insanlarm Allah'a kar§I bir hucceti ol
masm diye ... » ayetinin derin ve l·atif ilham y1gmlannm oniinde biraz
cik durallm ve k1saca ii~ noktayQ temas edelim: Once, insanm en mii
him problemi olan Allah'a iman kaziyyesinde be.§er a:khrun inymeti, va
zifesi ve fonksiyonu iizerinde durallm. Haki:katte Allah'a iman kaziyyesi, 
axzdaki hayatl devam ettiren en koklii ve saglam esaslardan biridir. Ha
yata &it biitiin tasarruflar;:t .biitiin hadiselere ve biitiin prensib ve miies
seselere onun sayesinde §·ekil verilir. Keza bu kaziyye, ahiret hayatmm 
da yegane ge~er ak~esidir. . 

Yaratt1g1 insamn takat ve iktidanm en iyi §ekilde bilen, be§er akh · 
nm husU.Siyetinden haberdar ol!m Allah, insamn hidayete ula§masi, p.a
yatmi 1slah etmesi, diinya ve ahiret saAdetini elde ebmesi icin akhn kaff 
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gelmeyecegini bildigindendir ki; insana hidayet yollanm gosteriyor, 
afakta (dl§ dunyada) ve enfUste (i\! alemde) imana vesile olacak i§fl.
retler serpi§tiriyor.. insan hayatlm tanzim ediyor; hayat nizanu vaz'e
diyor. Be§eriyete hakkm ve dogru yolun istikametini gosteriyor. 

Evet, sadece ak1l kafi geLseydi, butlin tarih boyunca be§eriyete Pey
gamberler gondermek zaruretini hissetme~di. Kfl.inatm hakikatm1 in
sanllga duyurmak, Kahhar-1 Z\ilcelal'in varhgm1 en saglam huccetlerle 
be§eriyete isbat etmek ihtiyac1m hissetmezdi. Peygamberler gondermek 
suretiyle insanlarm ileri surebilecekleri ma'zeretlerin kap1sm1 kapat
mazdl. 

«Peygamberlerden sonra insanlarm AUah'a kar§l bir hucceti olma
sm diye ... >> 

Evet1 sadece ak1l kafi gelseydi; Peygamber gondermedigi takdirde 
boyle bir huccetin var olacagma i§aret etmezdi. Yuce Allah, insanoglu
na vermi§ oldugu aklm, haddi zatmda basit bir alet oldugunu, onunla 
dogrudan dogruya hidayete ula§manm mumkun olmad1gm1, aklm ku
surlu ve mahdud oldugunu, ris·alet muesS'esesinin yard1m1 olmadan bu 
noksanlanm tedavi · edemeyecegini elbetteki herkesten iyi bilir. Akll; 
yardrmclsiz ve rehbersiz olarak, ba§h ba:§irm hakka ula§abilecek iktidar
da degildir. Be§er hayatmm menfaatm1 tah~kuk ettirecek, ·§U.mltllu ve 
mUkemmel bir nizam koyabilecek ve insam dunya·ve ahirette huzurunu 
te'min edecek guc;te degildir. Mu'min bilir ki; be§eriyete elc;iler gonder
mek, ilahi hidayet ve rahmetin geregidir. Teblig ve risalet olmadan in
sanlan muaheze etmemek, en tabii bir adalet kaidesidir. 

«Biz, peygam'ber gondermedikc;e azab edici degiliz.>> (isra, 15) 
-i§te bu husus, nass-1 ilahinin ihtiva ettigi bedihi hakikatlardan 

biridir. Bedihi bir hakikat olarak kabul etmesek dahi; uluhiyetin kesin 
gereklerinden biri olarak kabul etmege mecburuz... 1 

Oyleyse... Be§er aklmm vazifesi nedir?... iman ve · hidayet . mesele
sinde onun fonksiyonu ne -olabilir? .. . Hayata taalliik eden nizam ve sis
temler mevzuunda ne gibi tesirleri dU.§linUlebilir? ... 

insan akhmn en buyuk fonksiyonu; risalet kanahyla gelen ilahi 
emirleti almas1d1r. Vazifesi de; alml§ oldugu bu emirlerin §Uuruna er
mesidir. Peygamberin vazifesi ise; te'bligdir, ac;lklamad1r, be§er fitriltl!lu 
'dalffil§ oldugu derin uykudan uyandnmad1r. Afakta. ve enfU.Ste teceUi 

'l eden imana ait i§aretlere, hidayete muteallik delillere insan akhmn 
dikkatini c;ekmektir. ilahi emirlerin nas1l telakki edildigini gostermek
tir. Saglam bir dli§unce sistemi kurmakt1r. Dunya ve ahirette hayra 
goturecek olan ameli hayat nizam1nm kaidelerini ta'lim etmektir. 

Aklm vazifesi; hi~bir zaman dinin hakimi olmak, s1hhat ve butlam, 
kabul veya reddi cihetinden dini emirlerin nazlffil ve mude.bbiri olmak 
degitdpo. 
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Ak1l; dinin, bizzat Allah tarafmdan geldigini kabullenip ondaki gaye 
v.e hikmeti anladlktan sonra; dinin ve dini emirlerin sahih veya batil 
oldugu hakkmda, onu kabul veya red hususunda hakemlik rolii oyna
yamaz. Yani ak1l -her ne kadar kabul veya red hususunda hiir ise de.
ilahi kelamm Iiigat ve IStilah manalanm anlay1p onun delalet ettigi 
hikmeti ka vrad1ktan hakkln beyanma vak1f olduktan ve onu kiifranla 
kar§Ilayana Allah tarafmdan azab edilecegini bildikten sonra, ona ba§ 
egip kabul etmesi gerekir. Evet; din ve dini emirler insanogluna §ek ve 
§iiphe gotiirmeyen en sahih yoUa ula§ffil§ ve akll da ondaki hikmet ve 
·gayeyi k~vrami§Sa ona teslim olm8.ktan ba§ka bir yol aramamas1 ge
rekir. 

Bu ilahi risalet; daima akla hitab eder, akh ikaz eder, ona yon ve 
istikamet verir. Akll ic;in, _saglam bir dii§iince sistemi ikame eder. Onun 
manas1 budur ... Yoksa akla risalet miiesses~inin kabul veya reddine 
s1hhat veya butlanma hiikmedecek bir selahiyet verilmemi§tir ... Nass-1 
Hahi nas11 tecelli etmi§se, hiikiim oyledir ... ilahi kelarmn di§mda hii
kfun, mevcud degildir. Be§er akh, bu hiikmii kabul edip itaat ve infaz 
etmekle miikelleftir. Ayet-i kerlme'lerin medlUlii; ister all§Ilrm§ bir ka
nunu ihtiva etsin, ister all§Ilmami§, goriilmerni§, duyulmarm§ bir hiik
mii ihtiva etsin ... Hepsi miisavidir; akll, hepsine aym §ekilde inan
makla miikelleftir. 

Oyleyse ·aklm biitiin fonksiyonu; ilahi kelamm hakiki maksadm1 
anlamaktlr. ibarelerin liigavi ve lStllahi mana..lanm da goz oniine ala
rak · ayetlerin medluliinii ogrenmektir. i§te bu noktada aklm vazifesi 
biter, biitiin fonk..c:;iyonu rona erer. Qiinkii ayetlerin hakiki medluliinii 
anlami§ olmak keyfiyeti; aklm hakemlik yapabilmek vazifesini sona er
dirir; Allah'tan gelen sahih bir kelarmn, be§er akh vas1tas1yla red veya 
butlamna hiikmedilmesine kat'iyyen imkan vermez. ~u ayet, Allah'dan 
gelmi§tir. Evet ama, ak1l Al1ah'tan gele:n ayetin s1hhat veya butlanma, 
kabul veya reddine hiikmedecek bir ilah degildir... Boyle bir hiikme 
hak kazanmak, Allah'tan daha ·biiyiik, daha bil.gili ve daha kudretH bir 
ilah olmayi gerekli k1lar. 

~imdi bu ince noktada, ~yeni bir mesele daha ortaya g1klyor. Bir 
kiSim insanlar, dini emirlerin s1hhat veya butlamna hiikmetmek vazife
sini akla veriyorlar ve bOylece akh ilahla§tlrrm§ oluyorlat. Diger bir 
k1sm1 da var ki akl1 biisbiitiin yok sayiyor, iman ve hidayet mevzuun
daki biitiin fonksiyonunu red ediyorlar. .. Bunlarm her ikisi de dala
lettir ... Her ikisi de t;Ikmaz sokakt1r ... Vasat yol, bu ikisinin ortas1d1r. 

Dogrusu §U ki; risalet akla hitab eder. Takrirlerini idrak etsin diye 
onu muhatab ahr. Gerek bu takrirle:r hakkmda ve gerek biitiin hayata 
taalluk eden meselelere dair, ak1l ic;in saglam bir dii§iince sistemi ikame 
eder. ilahi emirlerin gerc;ek maksad1, ak1l tarafmdan idrak edilip an.-
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la§llmca, artlk akhn yapacajp. ye,gane ~; onu tasdik edip itaat etmek ve 
hiikiimleri uygulamakd1r. Bu tasdik; itaat ve infaz ameliyesini sagla
mayan, bir idrak ve anlaYU}m, varhg1 ile yoklugu arasmda hic;bir fark 
yoktur. Bu idrak ve anlay1§; o derece miistakar bir mahiyet arzetmelidir 
ki; artlk ak1l, ilahi emirlerin miinaka§asl diye bir mevzuu hatmna ·bile 
getirmemelidir. Bu miinaka§a; ister ilahi emirlerin kabul veya reddi ile 
alB.kah olsun, ister bu emirlerin s1hhat ve ~butlanma miiteallik bulun
sun ... Ak1l bilmelidir ki; bu emirler, Allah'dan gelmi§tir ve Allah'dan 
gelen §eyin miinaka§asl yapllmaz. Allah'tan, hakdan gayn bir soz sact1r 
olmaz ... O'ndian, haytrdan ba§ka 'bir emir gelmez. Hangi ak1l, bunla.rm 
miinaka§aslm yapabilmek iktidar1m haizdir? ... 

Allah'tan gelen emirlerin telakkisi husftsunda en saglam yol; dini 
emirlerin maksad1 ak1l tarafmdan anla§lldlktan sonra, bir talnm indi 
nazaTiyelerle bu emirlerin kar§lSma f;lkrnamaktlr. Bu nazariyeler, ister 
bir tak1m mantlki .sOzlerden ibaret olsun, ister 'baz1 mahdud miilaha
zalar tarzmda ortaya c;1ksm ve ister basit ve nB.klS tecriibelerin mahsftlii 
olsun ... Hepsi miisavidir. insana yak1§an en saglam yol; ilahi emirleri 
almak ve biitiin indi namriyeleri, bu emirlere dayandumaktlr. Qiinkii 
ilahi emirler, §ahsi miilahazalaroan c;ok daha saglam ve hataslZdlr. 
iHi;hi nizam; b*ri sistemlerden c;ok daha sagtam ve oiUmsiizdfir ... Bun
dan dolay1d1r ki ak1l; dini emirlerde hakemli:k yapamaz. Ne olursa olsun, 
Allah'dan geldigi sabit olan bir meselede hiikiim vermek selahiyetine 
haiz degildir ... 

ilahi emirlere aykm dii§en akli ve be§eri anlay1§m kar§lSlna, bir 
ba§ka akli ve be§eri anlayl§m dikilmesi her · zaman ic;in miimkiindiir .. . 
i§te aklm sahas1 budur ... Alnl ic;in zorluk veya muayyen bir sahada 
donup kalmak yok. viinkii farkll anlayt§ sistemi, onun aslmda mevcud, I 

Be§er akh i~in konulan dii§iince hiirriyeti, bu derece geni§ bir sahaya 
§arnildir. Akh muayyen bir sahada donduracak hic;bir sulta, hic;bir §ah1s, 
hic;'bir cemiyet mevcud degildir. Kimse onun dii§iince sahasmm oniine 
sed c;ekemez ... ilahi emirlerin ,maksadml idrak etmek ve ortlann tatbik 
sahaslm dii§iinmek hususunda aklllan dumura ugratmak, kimsenin 
harcl · degildir... i§te risalet, akla bu manada hitab eder ... 

islam; ak1l dinidir. Evet ... Fakat §U manada; islam, hiikiimieri ve 
prensibleri ile akh hedef allr, onu muhatab kabul eder. Bir tak1m maddi 
mucizelerle akll oldiirmez. islam mucizeleri kabul eder, fakat ona be§eri 
ya§ayl§m zaruri bir kaidesi nazanyle bakmaz ... 

·islam, akla hi tab eder. Evet... Ama §U manada; islam, saglam bir 
dii§iince sistemi ikame ~der. Akh, atakta ve enfiiste imana :\it i§aretleri, 
hidayete ait delilleri dii§iinmeye c;agmr. Boylelikle onu, acemilikten, 
adet ve all§kanhgm esaretinden, sap1k §ehvete mahkumiyetten kurtar
maga c;all§lr. 
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islam, akla hitab eder ... Evet ... Ama §U manada; islam, ilahi emir
leri ihtiva eden nasslann medluHinii anlamaYJ. akla havale eder. Anla
madlgl, idrak edemedigi §eylere im~n etmeye akll zorlamaz ... Zaten 
anlamayamn; selim bir ak1lla dona.tllmi§ olmayamn imam mevzuu ba
his degildir. ilahi emirlerin medlilliinii idrak ettikten sonraj ya. ona 
teslim olup inanacaktlr, ya da inkar. ed.ip yiiz ~evirecektir. Teslim olursa; 
miimin s1fatma hak kazamr, i:nkar ederse de, Wir olur ... 

Ak1l; ilahi emirlerin kabul veya reddi husllsunda kat'i karan ve
recek bir hakem degildir, asia. S1hhat veya butlamm ta'yin edecek bir 
merci de degildir ... Bu; ancaJt akll ilah ol:arak kabul edenlerin arzula
ndu. Aklm hO§ gordiigii dini emirleri kabul ed.ip digerlerini inkar eden 
zavalhlarm, istecligini ahp istemedigini terkeden bedbahtlann hevesle
ridir. Alemlerin Ra.bb1 ne giizel ifade buyuruyor : 

<~Siz, kitabm bir k1smma inamr, 'bir kiSrnim inkar rm edersiniz?.» 
Yiice Allah bOylelerine kiifiir s1fatm1 izafe ediyor .. 0 miithi§ akibe,ti, 

o cehennem azabrm onlar igin ta'yin ediyor. 
izzet sahibi olan Allah, bir meselede karii.r verirse, mutlaka kabul 

edilsin diye verir. Kainata, insan veya di.ger biitiin mahlllkata ait bir 
hakikat1 farzlara veya yasaklara dair bir meseleyi k'arara baglarsa bu
nun manas1 §UdUr ki; 0 karara mutlaka iman edilecektir. iKabulii va
cibtir. itaati §!arttlr. 

Baklmz, Allah yaratlll§ hakkmda ne buyuruyor : 
«0 Allah'tlr ki, yedi gok yaratrm§, Arman da onlann mislini... » 
«0 kiifredenler gormediler mi ki; goklerle yer biti§ik bir halde idi 

de biz onlan ·aYJ,rdlk. Her §eyi de suda~ canh klldlk .. » 
«Allah her canl1y1 sudan yaratrnl§tlr.» 
«0; insam, yanrm§ kerpi~ gibi kuru bir ~amurdan yaratt1. Cinleri 

de dumans1z bir ate§ten yarattl.» 
Bunlara benzer daha bir~'Ok ayeti kerlmeler; varhgm, kainatm, e:§

yanm ve hayatm tabiatm1 dile getiriyor. ~iiphesiz ki hak soz; Allah'm 
soyledigidir. ~imdi, ayetlerin medh1liinii anlachktan sonra, akll kalk1p 
anlayam1yorum, bu hiikiimleri <;1karam1yorum diye itiraz ve inkara te
vessiil ederse; elbetteki ilahi azab1 halt etmi§ olur. Ak1l c;ah§lr, neticeler 
~lkanr; arna biitiin neticelere isabet ihtimali olabilecegi gibi, enaz onun 
kadar hata ihtimali de vardlr. Halbuki Allah'm hiikmiinde haktan ve 
isabetten ba§ka ne dii§iiniileb'llir? .. . 

Allah yine buyuruyor iki : 
«Allah'm indirdigi hiikiimlerle hiikmetmeyenler, ka.firlerin taken

dileridir.» 
«Ey iman edenler, Allah'ta,n kor:kun ve faizden arta kalam b1rakm; 

eger gerc;ekten mii'min iseniz ... Eger ·bOyle yapmazsaruz, Allah ve Ra-
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sftliine kar§l harb ilan ettiginizi bilin. Eger tevbe ederseniz, ana paramz 
sizindir ... BOyle ne zulmolunur, ne de zulme ugrars1mz.>l 

«Evlerinizde oturun ve ilk cahiliyette oldugu gibi sokaklara dokiil
meyin.n 

«Kadmlal!', ba§ ortiilerini yakalarmm iizerine koysunlar ve zinetle
rini gostermesinleT ... >> 

Bunlara benzer daha bir~ok ayet-:-i kerimeler, yeryiiziinde be§er ha
yatlmn nizarmm kuruyor. ~iiphesiz ki s5zledn en dogrusu, Allah'm soy
ledigidir... ~imdi, ak1l kalkar; i~tima.i ve hayati birta:klm maslahatlar 
sebebiyle bu hiikiimleri kabul edemeyecegini ileri surer de, Allah'm em
rine muhalif olan veya O'nun izin vermedigi veya O'nun me§ru' kll
mad.Igl hiikiimleri daha uygun gordiigiinii iddia ederse .. . Sonu karan- . 
hktlr bu gidi§in ... Aklm gordiigii her maslahatta, hata da sevab da muh
temeldir ... ihtiraslar, §ehvetler insaru ~ok kere yamlt1r ... Ama Allah'm 
hiikmiinde mahza maslahat ve· dogruluk vardu. 

Allah, bir mesele hakkmda karar veriyor ... Bu karar, dii§iince sis
temine rut olabilecegi gibi, itikadi esasa da rut olabilir. Hayat nizarmna 
da ... Hatta be§er aklmm zaytf muhakemesine de aykm dii§ebilir. Fakat 
kararm Allah' a Ait oldugunda §iiphe yoktur... Delaleti kat'idir ve za
manla da mukayyed degildir. .. ~imdi, akll ·kalkar da; ben itikada ve 
ibadete ait esaslan kabul ediyorum ama zamanm degi§tigini goriiyo
rum ve hayat nizammm da degi§ffiesinde zaruret olduguna inamyo
rum, derse; bu iddiaya ne derece hak verilebilir? .. Allah; emirlerlnin mu
ayyen bir vakte tahsis edilmesini dileseydi, §iiphesiz ki bunu da yapar
dl. Madem ki, muayyen bir zamana tahsis etmemi§tir ve mutlak olarak 
inzal buyurmu§tur, o halde bunun hiikmii her zaman caridlr, her za
man ge~erlidir. AHah'1, gelecek zamam gorememe, bilememe diye bir 
tohmet altmda b1rakmaktan, ona bir nevi ceha.Iet izafe etmek ciir'etin
den §iddetle sakmmak laz1md1r. ilm-i ilahinin kusurlu ve yetersiz ol
dugu vehminden ka~mmak laz1md1r. Allah, bu iddialardan miinezzeh
tir ... 0, ~ok yiicedir. Yalmz; ayetlerdeki baz1 umumi ifadelerin, i~tihad 
yoluyla ciiz'i meselelere tatbiki keyfiyeti var ki; bu gayet tabiidir. <;iin
kii burada umum ifade eden hiikmiin, kabul veya reddi diye bir §ey 
mevzu-u bahis degildir; ciiz'iy.ata tatbiki bahis konusudur. Qe§itli ne
sillerde, akli istidlallerle, farklan ~k basit ve ciiz'i hiikiimler «;Ikanl
masl da normal bir §eydir ... 

Yuk!ardanberi anlattlklanm1zdan; aklm degerini kii~iiltmek ve be
§er hayatmdaki fonksiyonunu inkar etmek zehabma k!ap1ld1glm1z dii
§iiniilmemelidir. islam, hi~bir zaman akla bu nazarla bakmaz. islam'm 
geti11mi§ oldugu saglam dii§iinc~ sistemi ve din-i ilAhinin ol~iileri iyice 
zabtedildikten sonra, artlk aklm oniinde hi~bir mani1a bulunmaz. Zuhur 
eden farkh meselelere dair ilahi ahkamm tatbikinde, asia gii~liik ~ekil- . 

Tefsir, C. V. F . 129 
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mez. c;unku sahas1 son derece geni§tir. Varhgm kuvvetini, takatm1, kai
natm tabiatlm ve hayat1 rahat~a dii§unup tefekkur edebilecek isti' dada 
ermi§tir. Kainatta, AUah'm ~eriyyete miisahhar klld1g1 nimetlerin
den faydalanmak §Uuruna errni§tir. Hayatm §artlanm degi§tirmek ve 
teka.mUl ettirmek iktidarma maUk olmU§tur. Ama bu degi§iklik ve teka
mill, ilahi nizamm l§lgmda olacak; akll sap1tan, f1tri yaratlli§I bozan 

I 

§ehvet ve ihtiraslann arzusuna gore olmayacaktlr ... 
«Peygamberlerden sonra, insanlann Allah'a kar§I bir hucceti olma

sm diye ... )) ayet-i kerime'si uzerinde bir kere daha duruyoruz. 
Once Peygamberlerin omuzlarma y\iklenen agtr mesuliyeti d\i§u

nuyoruz. Pe)llgamberlerden sonra da mu'minlere tevdi edilen ve butun 
be§eriyeti ilgilendiren bir ilahi davayl; peygamberlere veraset davaslm 
tefekkUr ediyoruz. Bu; buy\ik bir dava oldugu kadar da ag1r mi.ikellefi
yetleri ihtiva ediyor. 

Buitin be§eriyetin ak1beti, di.inya ve ahiret saadeti, once peygam
berlere sOn.ra da peygamber davasmm varislerine baghd1r. Onla:nn, ilahi 
emirleri be§eriyete teblig etmelerine baghd1r. Onlarm sevab ve ikablan, 
saadet veya §ekavetleri teblig muessesesine ma'tuftur. 

Bu; ~ok buyiik ve ~ok onemli bir davad1r. Peygamberler, §Uphesiz 
.ki miikellef olduklan mes'uliyetin ag1rh~m bilirler. Allah da tevdi et

. tigi ilahi emanetin hakikatim onlara tamtlr. i§te Yuce Mervla, aziz pey
gamberine §6yle hitab ediyor : 

<c§uphesiz Biz sana ag1r bir soz vahyedecegiz.ll 
Sonra kendisini buna nas1l haz1rlayacagrm, nasll ah§tlracagllll, ta-

' hammUl guc\inu nas1l artt1racag1m da §oyle izah buyuruyor : 
«Ey ortUlere burunup yatan; gecenin biraz1 m\istesna kalk. Gece

. nin yansm1 kalk, veya yandan biraz eksilt ... Yahut o yar1ya biraz ilave 
et. Kur'an'I yava§, a~1k ve g\izelce oku. §uphesiz ki; sana ag1r bir soz 
vahyedecegiz. >> 

«Gergekten Biz, Kur'an'1 sana ayet ayet indirdik. 0 halde Rabbmm 
hukmune sabret. Onlardan higbir gunahkara veya nankore boyun eg
me. Sabah ak§am Rabbmm ad1m zikret. Gecenin bir k1srmnda da O'na 
secde et. Bir de geceleyin uzun muddet onu tesbih et .. >> 

Allah, bunlan Peygamberine ogretiyor. Ona, konu§maslm ve soy
lediklerinin §Uuruna ermesini emrediyor: 

«De ki : Beni Allah'dan kimse kurtaramaz. Ondan ba§ka 'bir s1gmak 
da asla bulamam. Ben a:ncak Allah'dan ve gonderdiklerinden, tebligle 
mtikellefim.)) 

«0, buti.in gayb1 bilendir. Gayba dair ilmini hi~ kimseye agmaz. 
Ancak bir peygamber ola:rak segtigi m\istesna ... §uphesiz Allah, Pey
gamberin onunden ve ardmdan muh8.f1z mele'kler ta'yin eder ... Peygam
ber §UllU bilsin ki; o el~iler, Rablanndan risaletlerini tamamen teblig 
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etmi§lerdir. 0, el~ilerin nezdindeki ilmi ku§atmi§ ve her §eyi de say
mi§tlr.n 

Evet, bu \!Ok bi.iyi.ik bir dava ... o nisbette de bi.iyi.ik bir mes'uliyeti 
var ... Qi.inki.i bu, bi.iti.in insanh~ ilgilendiren bir mesele ... Hayat ve 
olUmleri saadet ve §ekavetleri, mi.ikatat ve mucazatlar1 ile alakali bir 
dava ... Bi.itiin be§eriyyetin davas1 bu. Ya bu yolu kabul edip emrince 
amel eder ve b6ylece di.inyada da, ahirette de saactete erersin, veya on
dan yiiz ~evirip inkar edersin; di.inyada da, ahirette de zillete mahkum 
.olursun ... Ama Peygamberlerin varhgmdan h~beroar olmayan ve ken
disine ilahi emirler ula!imami§ olanlara gelince; onlann Allah'a kar§l 
ileri siirebilecekleri bir huccetleri, bir ma'zeretleri V'ard1r. Onlann, diin
yadaki §ekavet ve sap1khklanmn mes'uliyeti, te!bligle miikelle! olduk
lan halde bu vazifeyi yerine getirmeyenlere aittir ... 

Allah R~ullerine gelince; onlar bu emanetin hakkm1 verdiler, ri
saleti teblig ettiler ve bu a~r miikeUefiyeti yerine getirrmenin vicdani 
huzuruyla rablarma kavu§tular. Onlar, sadece dilleriyle insanlan davet 

' etmedilcr; bizzat fiilen ya§ad1lar, canh bir" ornek oldular. Her gii~liige 
taharrnniil ettiler. Onlerine dikilen manialan gece gi.indiiz yaptlkiar1 
c.ihacUa bertaraf ettiler. Her zaman insanlan §a§Irtan, miiessir §iipheler 
ve miizeyyen sap1khklarla sava§tllar. :i:nsanlan davet-i ilahiyeden all
koyan zalim kuvvetler ve dinde fitneler iras eden fesad yuvalan ile 
miicadele ettUer. Son tebligci olan Hatem'iil-Enbiya da bOyle yapt1. Ri
salet mi.iessesesinin en son ve en mi.itekamil §eklini getiren o biiyiik 
insan da, boyle miicadele etti. Gi.ic;li.ikleri, manialar1 sadece dille bertarat 
etmeye c;ali§madi; bizzat k1h~larla kar§I ~1kt1.. 

<<Fitne kalmay1ncaya ve -din, yalmz Allah i~in oluncaya kadar ... » 
. Evet, onlar boyle ~ah§tllar ... Ve gittiler ... ·FaJkat vazifelerini goti.ir

mediler ... Risalet mes'uliyetini, mi.i'minlere b1rak1p gittiler ... Peygam· 
berlik davasmm mi.icadelesini, peygamberlere inandudanm iddiA eden
Jere b1raktllar... Peygamberden sonra nesiller, bi:rbirini kovaladl. Biri 
gitti, arkasmdan bir ba§kas1 geldi. RasUluUah'a tebaiyyet iddias1; her 
neslin, birbirine ve kendilerinden sonra gelenlere Allah Rasuli.ini.i~ da
vasim teblig etmekle gerc;ekle§ir ... R~ulullah'dan de.vrald1klan emaneti 
elden ele aktarmaktan, ilahi davay1 teblig etmekten ba§ka hie; bir kur
tulU§ imkam yoktur onlar ic;in .. Bu; Allah'm onlar i.izerindeki en biiyiik 
huccetidir. Allah, onlardan; insanlan di.inyada §ekavetten ahirette de 
ilahi azabm deh§etinden korkutacaklarma dair soz alnn§tlr ... Ve bu 
mes'Uliyeti onlarra vermi§, bu emanerti onlara tevdi etmi§tir... Onlar da 
bu vazifeyi yerine getirmeye mecburdurlar .. Tlpk1 Allah Rasuli.ini.in yap
tlgl gi!bi miicadele etmek ·zorundadlrlar ... Qiinki.i Rasulullah'm elindeki 
risalet davas1, aynen onlara aktanldl. Sonra insanlar, aym insanlar; 
aym hayat kanununa tabi yarat1klar ... Dalalet, ihtiras, §ehvet ve ii'iiphe-
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!ere gelince; onlar her devirde mevcudooo Kuvvet; her zamanki azgm, 
zalim ve ta§km kuvvet ... Kuvvet ve dalaletle dinde fitneler icad eden zih
ruyet, yine aynen mevcudo .. Y~ryii:zii, her zamanki yecyiizii ... Zorluklar, 
her zamanki zorluklaro .. insaruar, her zamanki insanlaro .. 

Her haliikarda teblig zaruridir .. JDmanetin hakkm1 vermek mecbu
ridiro .. Bizzat lisanla davaJl ~1klamak. §arttlr. Bu kadarla da iktifa 
etmeyip bizzat ya§amak, tatbik etmek laz1md1r. Davamn, canh birer ter.., 
ciimaru olmak. lazimdlr. ilahi davetin online di:kilen marualarl izale et
mek, insanlan fitne fesada bogan zihniyeti y1kmak. gerektir ... Bunlan 
yapmak laZ1md1r ki; teblig vazifesi, yerine gelrni§ olsun ... Aksi halde 
ne teblig, ne de emanetin hakk1m vermek gibi bir s1fat1, kendimize 
izafe edebiliriz. 

Bu; vazg~ilme.si imkAns1z bir farizadlr. Vazg~mek halinde, ta
hammiilii imkam;tz biiyiik me.s'uliye.Uer zuhur eder. Biitiin be§eriyetin, 
dalalette kalmasmm mes'uliyeti. Diinyada §ekavete mahkum olmala
rmm mes'uliyeti. Biitiin bu mes'uliyetleri omuzlamak ve cehennem aza
bmdan kurtulmak. 

Kim, bu mes'uliyeti hafife alabilir? .. Belleri k1ran, gogiisleri ~atla
tan mafsallan titreten bir yiik. 0 0 

Kendilerine «miisliiman)) adm1 verenler, ya bu vazifeyi eda edip 
teblig miikellefiyetini yerine getirecekler, yahut ta ne diinyada, ne de 
ahirette kurtulU§ diye 'bir §eyi ak1llanna getirmeyecekle,rdir. «Miislii
mamm)) dedikleri halde bu vazifeyi eda etmeyen ve biitiin §ekilleriyle 
teblig miikellefiyetini yerine getirmeye,nler; miintesibi olduklanm iddia 
ettikleri islam'm tamamen Z1dd1ila hareket ediyorlar; islam'a ka!"§I «;lkl
yorlar, demektir ... isiam'm lehinde §ehadet etmeleri lAZlm gelirken aley
hinde §ehadet ediyorlar, demektir. I§te kelamullah'm beyan1: 

«Sizi vasat bir iimmet klldlk ki, insanlar iizerine §B.hid olastmz; 
peygamber de size §ahid olsun ... >> 

in.san, islam i«;in §ahidlikte bulunurken; once kendi §ahsmdan 'ba§
lamahdtr. Sonra evine ve ailesine, daha sonra da akrabasma ve ma
halle.sine intikal etmelidir. islam'm canh birer terciimam ve ya§ayan 
miimta·z ornekleri olmalld1roo o Bu, ilk ad1mdiro .. Aile, a.kraba ve mahal
lede davet-i ilahiyeyi eda ettikten sonra; davetin hedefini, bfttiin mil
lete tevcih etmek Iaz1mdtr. Millet hayatmda; §ahsi, i«;timai, iktisadi ve 
siyasi cepheleriyle islam nizarmrun tahakk:ukuna gayret etmeli, onu 
be§e·r hayatma hakim hale getirmege «;ah§malldlr. Bu da, ikinci adim
dlr .. Sonra insanlan sap1tan ve fitnelere sebeb olan he'r tiirlii maniaYl 
iza.Ie i«;in miicahede etmelidir. i§te bu da, ii«;iincii &ilmdir. :]·ahidlik va
zifesini bu ii«; merhalede de hak:lnyle yei-ine getirenlerdir ki; . «islam'm 
:}ahidleri» vasfm1 ibraz etmeye hak. kazanm.I:§lardlr. Evet; islam'm §8.
hidleri sadece onlardlr .. 
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Nihayet bir ;kere d:aha, Aziz ve Celil olan Allah'm yiice azameti 
oniinde duruyoruz. ~u asi ve miinkir insanlara.; Allah'm ihsa.mru, faz
llru, merhametini, himayesini, adaletini ve ilmini temA§A. e·ttiriyoruz. 

!lm-i ilahinin ve O'nun, ·§U varllktaki tecellilerinin oniinde hiirmetle 
egoiliyoruz. Kainata verilen kuvvet ve enerjiyi, insan biinyesine tevdi edi
len hidayete ve dalalete vesile olacak i§aretleri hayretle seyrediyoruz. 
Sadece akilla. iktifa edilmeyip akh harekete getirecek emarelerin, mev
cudiyetini goriiyoruz. Ademogluna verilen en biiyiik ihsanlardan· olan 
a.kll nimetinin yanmda, atakta ve enfiiste iman ve hidayete vesile ola
cak bir c;ok alametlerin, var1Igm1 hissediyoruz. Allah; §iiphesiz bilir ki 
akll, bir alettir ve tiirlii tiirlii anzalar, §ehvetler, hakkl gormesine mani 
olur. Arzu ve ihtiraslar, ruhun derinliklerinde ve kainat tabakalarmda 
yayilmt§ olan delilleri, c;ok kere perdeleyebilir... Cehalet ve kusur; ima
na gotu:ren yollan ttkayabilir... Bunrui.n dolay1d1r ki, Allah; hidayet ve 
dalaletten, dogorudan dogruya akll mes'ul tutmami§tlr. Ancak risalet 
ve tebligden sonra, onu bu mes'uliyete muhataJb kllml§tir. Yiice Allah, 
teblig ve hidayetten sonra dahi olsa, nizam vaz'etme selahiyetini akla 
vermemi§tir; ancak Allah'm vaz'ettigi nizann, tatbik selahiyetini ver
mi§tir. Allah, nizamm1 vaz'etmi§ ve otesini insanogluna birakmi§tir. Ona, 
istedigini ibda; edip istedigini tagyir edecegi, istedigini tahlil edip iste
digini terkib edecegi geni§ bir millk, vasi' bir hareket sahasl vermi§tir. 
insanogluna miisahhar kildigi §U kainattan faydalamnasnii emretmi§
tir. A:la.l bazan isabet eder, bazan da hata eder; bazan insam miistakim 
yolda yiiriitiir, bazan da dosdogru yolda aya;klanm kaydmr ... 

~imdi de adalet-i ilahiyyenin oniinde huzura · kapamyoruz. Allah'a 
kar§l insanogluna verilen hucceti seyrediyoruz. ~yet Allah, insanlara 
Peygamber gondermeseydi; insanlann ileri siirebilecekleri hakll bir ma'
zeretin bulunacagm1 yine Allah'tan ogreniyoruz ... Gerc;i ·kainatm engin 
sahifelerincte· ve insan ruhunun derinliklerinde, §U a.Iemin bir haliki ol
duguna ve O'nun bir olduguna, kudret ve ilminin hududsuz, takdir ve 
tedbirinin mutlak olduguna dela.Iet edecek bir c;ok ibretler, bir c;ok ala
metier mevcuddur ... Ruhta ve kainatta Allah'm varhgtna gotiirecek de
lillerle fitri yaratih§ arasmda bir intiz8.m, bir caztbe, bir. !liiinasebet ku
rulmU§ ve fttrat; insam Allah'm varllgma baglayacak, O'nun· huzurun
da· boyun egdirecek hatiften sesler ve Hhamla.rla doldurulmu§tur ... Ni
hayet insana; ak1l verilmi§, kamat1 mii§ahede edecek ve m~ahede et
tiklerinden dogru neticeler istin'bat ederek on:u Allah'm varllgtna gotii
recek imkanlar lutfedilmi§tir ... Ama lutf-u ilAhi, but'iin bun.lara rag
men yine de, insanlann Allah'a kar§I bir huccetleri oldugunu hatirla
tiyor. Qiinkii Allah bnir. ·ki : insandaki c;e§itli zaaf ve illetler, biitiin 
bu delilleri yok ectebilir, gozlerden gizleyebiUr; ~lim bozabilir; aksi ne
,ticeler intac eyleyebilir veya onlara bir ta.k1m hata ve sap1khk emare-. 
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leri iras edebilir. i§te biitiin bunlardan dolay1d1r ki Allah; kainat, f1trat 
ve akll huccetlerinden insanlan beri kllarak; bunlari i:rnAna gotiiriicii 
kat'i hirer huccet olarak kabul etmiyor. insanlara Peygamber gondere
rek, akll gibi basit aletler yol gostermedik~e. ilahi hakikatm Ol~iilerini 
istikaznetle yiiriitecek ahkam1 s1hhate kavu§turmadik~a. insanlan 
mes'ftl tutmuyor. Ne zaman ki, biitiin bunlar yerine getirilir, i§te o za
man ilahi nizam1 kabul etmesi, ona itaat ederek hiikmiine ittiba. etmesi 
-insana farz olur. Aksi halde Allah'a kar§l biitiin huccetleri sak1t olur 
ve ilahi azaba miistahak olur. 

Nihayet ilahi rahmetin, faziletin, ihsanm ve muhatazamn biiyiik
liigii :kaf§Ismda bir kere daha tevakkuf ediyoruz. Allah'm en miikerrem 
varllk olarak halkettigi insana ba~ettigi lutuflanru tefekkiir ediyoruz. 

Allah; §iiphesiz ki insarun kusftr ve zaaflanm bilir. Buna ragmen §U 
u~uz bucaks1z alemi, onun emrine miisahhar kllrm§tlr ... Arzda hilafet 
vazifesini, ona tahsis etmi§tir. ~u kainat, her ne kadar Allah'm hudftd
suz miilkiiniin yamnda bir zerreden ibaret ise de, insana k1yasla §iiphe
siz ~ok biiyiik bir millktiir. Allah rahmetinin, ihs·anrmn ve muhata.za
Simn icab1 olarak insam yalmz ba§ma birak:m:amayi, rfthi ve neJsi ki
pirdam§larmm tabii neticelerine siiriiklememeyi murad etmi§, fltri hi
dayetin bazan siirc;ebilecegini, ak1l pusulasmm bazan sap1ta:bilecegini 
bildigi i~in; lutf-u ilahisinin eseri olarak birbiri ~inden peygamberler 
gondermi§tir ... Fakat insanoglu bu .. Lutf-u ilahiyi tepeliyor ... Allah el
~ilerini tekzib edebiliyor ... Taanniidle kar§Ila.nna dikilebiliyor ... Getir
mi§ olduklan hakikatm ~a§maz istikametinden yiiz c;evirip saprtabili
yor ... Ama 0; alemlerin Rabbi olan Allah't1r ... insanlan, giinah ve ha
tMan sebebiyle hem en muaheze etmiyor ... Onu lutuf ve ihsamndan da 
mahrftm b1raknnyor. Birbiri arkasmdan peygamberler gondermek sure
tiyle, hidayetten ebediyen mahrftm kalmalanm onliiyor... Sonra, ken
dilerine peygamberlerin tebligat1 ul:a§madigi miidde~e ne diinyada, ne 
de ahirette onlan a.zaba mahkftm etmiyor... Ama Peygamberlerin teb
ligatl kendisine a.rzedildigi halde; kiifrii iltizam eder ve tevbe de etme
den kafir olarak oliirse; o zaman, azab-1 Hahinin kendisini ku§atmasm
dan daha taibii ne olabilir? 

Burada adeta §Oyle bir temsil yap11Iyor : Henii·z tam manas1yla yii
riiyemeyen bir ~ocuk, -artlk bacaklarmm tam kuvvet kazand1~na ina
myor ve ellerinin yard1m1 olmadan da yiiriiyebilecegini tahmin ediyor. 
Tekebbiirle, 'bobiirlenere:k ad1mlanm atmaya ba§llyor; fakat daha ilk 
a.d1rmm atmadan yiiziistii kapan1veriyor. Lakin her §eye ragmen bur
daki sabi, yukardaki miinkir insandan daha ~ok .hakikati goriiyor ve 
f1tratm emrine da.ha ~ok itaat ediyor. Qiinkii ellerin yard1m1 olmadan 
ytiriimek, insa.n biinyesinde meknftz olan bir ta.katin varhg1m ifade eder 
ve f1tri ya.ratlh§a da yiizde yiiz uygundur. Zaten insanda, zamanla da 
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olsa bu kudret ortaya ~lklyor; kemikler, adaleler, kaslar zamanla geli§ip 
sertle§iyor, mukavim hale geliyor ve ellerin yardJrm olmadan, sadece 
ayaklarla yiiriimek kabil oluyor. Demek ki bu kudret; as1lda, yaratlh§ta 
mevcud. .. · 

Allah'm kudret elini kendisinden uzakla§tlrmaga ~all§an, O'nun 
in'·am ve ihsam olmadan da hayatlm devam ettirebilecegini zanneden 
ve ilahi hidayetten yiiz ~eviren, bugiiniin insamna gelince ... Biitiin kuv
vet unsurlan ile beraber insanoglunun hi~bir ze·rresinin Allah'dan miis
tagni olmadiglni, yiice Mevla ~ok iyi biliyor. Allah'm lutuf ve ihsam, 
hidayet ve rahmeti olma'dan hayatmm devam ettirmesinin mfunkiin 
olmadigmi da biliyor... Bunun i~indir ki, Allah; insan biinyesindeki 
biitiin kuvvet ve kudret llllSurlanm, eksik taraflarm1, ilahi risaletle ta
ma.mhyor, kemale erdiriyor. ~ayet insan, Allah'm hidayetinden aynllr 
ve kendi varllgm1 kendisi i~in yeterli goriirse; hiisrana mahkum olur, 
muztarib olur, sap1tlr ... 

As1l hata ve sap1khk: «iyi derecede akll sahibi olan ki§iler, risaletin 
ula§tlrmak istedigi hedefe; risalet olmadan da ul~Irlar» §eklindeki id
dialardir ... Halbuki akll; ancak risaletle beraber saglam bir dii§iince sis
temine erebilir. ~ayet bundan sonra da hataya dii§ecek veya tatbik saf
hasmda yamlacak olursa; bu hal, kurulmU§ bir saatin hatasi gibidir. 
Bir talnm miiessir amillerin ona galebe edebilecegine §iiphe yoktur. 
Qiinkii onun madeni, bu amillerden miiteessir olacak bir tabiata sahip
tir. . . Evet, o kurulmu§ bir saa tin hatas1 gibidir; kurulmami§ bir saatin 
hatas1 gibi degil ... Tesadiifleriri, ihtimallerin kurbaru da degil .. . 

Risaletle tama.mlamp kemale eren §eyin, ba§ka bir §eyle kemale er
mesine kat'iyyen imkan yoktur. Bunun i~indir ki; be§eri aklm, risalet
ten miistagni olmasi asla miimkiin · degildir. Basit veya orta derecede 
bir aklm, risa:Iet miiessesesinin yardimiyle ula§tl~ hidayet menziljne; 
diinyamn en iistiin, en miikemmel ve en ileri aklma sahip birinin, risa
letin yard1m1 olmadan ula§abildigini ·be§er tarihi bugiine kadar kaydet
mem~ir .. . Ne i'tikadi tasavvurda, ne ruhi olgunlukta, ne hayat niza- · 
mmda ve ne de bu nizamm her hangi bir te§rli ·kaidesinde ... 

Eflatun ve Aristo iistiin ve miikemmel akhn temsilcisi idiler. Hatta 
Aristo; aklm be§eriyet aleminde zuhur eden en biiyiik miimessili idi. 
Risa.Iet miiessesesinden ve ilahi hidayetten de uzaK: bulunuyordu. Biz, 
Aristo'nun ilah tasavvuruna baktigumz zaman; risa.Iet miiessesesinin 
yard1nnyla hidayeti bulmu§ olan basit bir miisliimamn ilah tasavvuru· 
He onunki arasmda korkun~ bir mesMenin var oldugunu goriiriiz. 

Eski M1s1r'da aklm en kuvvetli temsilcilerinden blri olan Achnaton, 
tevhid akidesine ula§IDI§tl. Ger~i o zaman, Hz. ibrahim ve Hz. Yusuf'·un 
risaletleri yardimiyle tevhid akidesi yayilmi§ bulunuyordu. Fakat biz, 
yine de Achna!on'un, etrafa yayllmt§ bulunan bu risaletin te'siri altmda 
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kald1~m bir an i~in unutahm. Ama yine de onun akidesinde, oderece 
e!sane ve b~luklar goze ~arp1yor ki, basit bir miisliimanm tevhid anla.., 
Yl§lyla onunkini k1yas etmeye bile insamn vicdam rAZl olmuyor. 

tslam'm hakimiyet devri olan Sadr-1 islam'da, RasuluUah'm ter
biye siizgecinden ge~en nice orta seviyede insanlan goriiyoruz ki; biitiin 
be§er tarihi boyunca dehalanm herkese kabul ·ettirmi§ kt.,ller, onlann 
ula§tl:klar1 seviyeye hi~tbil· ;laman ula§amaml§lardir. 

Niz&.,mlarm, kanunlarm ve prensiblerin :i:slam'da ul~t1g1 o muvlze
ne v~ uygunluga, o yiicelik ve iistiinliige; hi~tbir b~eri ve akli sistemde 
ula.§Ilamami§tlr. Ebediyyen de ula§Ilamayacaktir. :i:sla-m•m meydana ge
tirmi§ oldugu o i~timai hayat, o be§eriyetin §eref ta;blosu olmaya laYik 
insanlardan miirekkeb cemiyet; ne daha once, ne de daha sonra yer
yiiziine ayak basmami§tlr. Oyle bir muvazene, oyle bir intizam ve oyle 
bir ya§ama kolayllgma sahip cemiyeti gormek; insanogluna n'asib ol
ma~tir. Ebediyyen de olmayacakt1r. 

Aslmda maddi medeniyet, idari nizamm istinad edecegi bir daya
nak degildir. Maddi medeniyet; ilerleyen ilmin ill§a ettigi bir tak1m ve
silelerle geli§ir, tekamiil eder. Fakat, hayatm ol~iisii bu degildir; be§eri 
hayatm biitiin §U'beleri ve biitiin cepheleri arasmda kurulacak olan mu- , 
vazenedir, intizamdir ... Bu muvazene, ·be§eriyete saadet bah§eder, ruh
lan itmi'nan duygusuyla doldurur. Her hangi bir zuliim ve bask! olma
dan faaliyetini yiiriitebilmesi i~in, be§eri takat ve enerjlyi hiirriyetine 
ka vu§turur.. . islam'm mevcud oldugu herhangi bir asmla, bu ilahi risa
letten uzak kalan, kendilerin,e :i:slami davet ul·a§mayan insanlardan mii
rekkeb cemiyetlere gelince; §Unu kat'iyyetle beyan edelim .ki; islAm 
nizammm hakim olmadigi bir i~timai hayatm degi§mez vasf1, anar§i, 
kan§lkllk ve muvazenesi·zliktir. 0 hayatm bir cebhesi, huzur ve aydm
llga erse de, terakki edip biiyiise de, maalesef hakik·at budur. Hayatm 
bir cebhesinde meydana gelen bu ~gelt.,me; diger cebheleri iflasa mah
kfun decek, bozacak, ifsad edecektir ... Adeta hayati miiesseseler, birbir
leri ile ters bir nizam i~ine sokulmll§tur ... Ve be§eriyet; bu terslik i~in
de bocalaYlp durur, huzursuz olur, sap1tir, bedbaht -olur ... (Sey)Tid Ku
tub, Fi Zilal'il-Kur'an, IV, 46 - 63). 
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166 - Lakin Allah, sana indirdigine ~ahidlik eder. 
Onu bilerek indirmi~tir. Melekler de ~ahidlik ederler. Esa
sen ~ahid olarak Allah yeter. 

167 - Muhakkak ki kufredip insanlan Allah yolun
dan ahkoyanlar, derin bir sap1khga du~mu~lerdir. · 

168- Muhakkak ki kufreden ve zulmedenleri Allah 
bag1~layacak ve onlan dogru yola iletecek degildir. 

169 - Ancak cehennem yoluna (iletecektir). Onlar 
orada temelli kahCldlrlar. Bu ise Allah'a pek kolayd1r. · · 

170 - Ey insanlar, Peygamber size Rabb1ruzdan ger
Qekle geldi. Kendi yararm1za olarak hemen iman edin. 
Eger kufrederseniz; muhakkak ki, goklerde ve yerde olan
lar Allah'1nd1r. Allah Alim, Hakim oland1r. 

Ey insanlar Hz. Muhammed'e Uyun 

«Nuh'a, ondan sonra gelen peygamberlere ... vahyettigimiz gibi §iip
hesiz SaJila da vahyettik ... » ayet-i kerime'si Hz. Peygamber (s.a.) in pey
gamberligini isbat ve onun peygamberligini inkAr eden mii:§rikler ile 
ehl-i kitab'a bir redd man~1 ta§tdtgi i~in, burada Allah Teala: «Lakin 
Allah sana indirdiigne §ahidlik eder.>l buyurmaktadtr. Yani ey RasUliim, 
seni yalanlaytp sana muhalefet eden kafirler sana inanmtyor ve kiifredi
yorlarsa da Allah Teala senin, O'nun el~isi olduguna §ehadet eder. Oyle 
·bir el~isin ki sana: «Onunden de, ardmdan da batll sokulamaz. 0, Ha
kim, Hamid katmdan indirilmi§tir,» (Fussilet, 42) olan Kur'an-1 Azim'i 
indirmi§tir. Bunun i~indir ki, burada «Onu, bilerek indirm§tir.» buyur
maktadtr. Onda Allah Teala'mn kuUarma bildinnek istedigi ilmi var- . 
dtr. Onda huccetler, hidayet, furkan, AUah'm sevip hO§Ilud olduklart, hO§ 
gormeyip kabul etmedikleri, g~mi§ ve gelecege dair gayb ilimleri, Allah 
Teala'nm bildirdikled di§mda ne bir nebini;J., ne bir rasul'iin, ne de ona 
yakm melegin bilemeyecegi mqkaddes stfaJtlanmn zikri vardtr. Allah 
.Teala ba§ka ayetlerde de §Oyle buyurur: <<Dilecligi kadarmdan ba§ka 
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O'nun ilminden hi~'bir §ey kavrayamazlar.» (Baikara, 255), «Onlarm 
hi~birinin !lmi asia bunu kavrayamaz.» (Taha, 110). 

ibn Ebu Hatim der ki: Bize AU i1bn Htiseyn'in ... Ata ibn Saib'den 
rivayetine gore o, §Oyle dem:i§tir : E~bu Abdurrahman es-Sillemi bana 
Kur'an okuttu. Kendisine birisi Kur'an okudugunda §tiyle derdi: Al
lah'm ilmini aldm. Bu giin, ameli ile olan iistiinliik di§mda senden da'
ha tistiin hi~ kimse yoktur. Sonra da §U ayeti okudu : «Onu bilerek in
dirmi§tir. Melekler de · §ahidlik ederler. Esasen §ahid olarak Allah ye
ter.» 

· Allah Teala : ((Melekler de §ahidlik ederler.» buyuruyor ki, Allah 
Teala'mn bu hususta sana §ahidlik etmesiyle birlikte onlar da Allah 
Teala'mn sana vahyedip indirdigi ve sana gelen §eylerin dogruluguna 
§ahidlik ederler. -

Muhammed ibn ishak der ki : Muhammed ibn Ebu Muhammed 
kanallyla... ibn Abbas'tan rivayete ·gore; o, §oyle demi§tir : Yahudiler
den bir grup Rasulullah (s.~.) 1n yamna vard1. Allah Rasulii onlara 
§tiyle buyurdu : Muhakkak ki ben, Allah'm Rasuliiyiim. Onlar : Biz bu
nu bilmiyoruz, dediler de Allah Teala : «Lakin Allah sana indirdigine 
§ahidlik eder, onu bilere'k indirmi§tir ... » ayetini indirdi. 

Allah Teala : «Muhakka~ ki kiifredip irusanlan Allah yolundan all
koyanlar, §iiphesiz derin bir sap1khga dii§mii§lerdir.» buyuruyor ki; 
onlar kendileri kiifredip hakka uymann§lar, insanlan ona uymak ve 
tabi olmaktan ~evirmeye ~ah§mi§lar, haktan ~1kararak saptirmi§lar ve 
ondan biitiin biitiin uzakla§mi§lardir. 

Sonra Allah Teala; ayetlerini, kitabim ve Ra.sUliinii inkar eden, 
bununla ve insanlan AHah'm yolundan. ~evirmekle (yasakladigi) giinah
lan i:§lemekle, haramlar1m hi~e saymakla kendilerine zulmedenler hak
kmdaki hiikmiinii haber veriyor, onlan asia · 'bagi§lama.yacagmi onlar1 
(hay1r) yoluna iletmeyecegini anca.k cehennem yoluna ne.tecegini, 
onlarm orada temelli kahci olduklarmi bildirmektedir. 

Allah Teala: «Ey insanlar, peygamber size Rabbm1zdan ger~ekle 
geld. Kendi yaranmza olarak hemen iman edin,n buyuruyor ki, Mu
hammed (s.a.) size hidayeti, hak dini, Allah'dan §ifa. verici (yeterli) 
a\!1klamay1 getirmi§tir. Onun getirdigine iman edin ve ana uyun ki; 
bu, sizin yaranmza olacakt1r. 

Sonra Allah Teala : «Eger kiifrederseniz; muhakka.k ki, goklerde 
ve yerde olanlar Allah'mdir.» buyuruyor. Allah Tea.Ia sizden ve. sizin 
imammzdan mtistagnidir. Sizinkiifretmenizle ona, hi~bir ~arar gelmez. 
Nitekim ba§ka bir ayette : «Musa : Siz ve yeryiiziinde bulunanlann 
hepsi nankorlilk etseniz muhakkak ki Allah; (hepinizden) miistagni ve 
hamde layik oland1r, demi§ti.» (ibrahim, 8) buyUI1lrken; burada da §Oy
le buyurmaktad1r: <(Allah Teala (sizden kimin hidayete hak kazand1g1-
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m) bilir de onu hidayete erll}tirir. Kimin azgmllk ve saptkllg·a (hak ka
zandtgmi) bilir de (onu saptkhga dii§iiriir.) 0, sozlerinde, i§lerinde, §e
riatmda ve takdirinde) hakim olandir.>> 

iz:AHI - ----

«Ve Allah Alim, Hakim olandtr.» Biitiin fiillerinde hikmeti goze,tir. 
Ka,firleri, kiifiirleri nedeniyle azablandmnasi da, bu fiilleri ciimlesin
dendir. Iyi bil ki: Hz. Peygamber, cesedlere gonderilrni§ olan gaybi nu
run suretidir. Kim o'nun davetini, nurunu kavrayabilme kabiliyetine 
sahib olursa hidayete ermi§ olur. Kim de yamhrsa, dalalete dii§mii§ 
olur. ( ......... ) Bunu kesin olarak bildikten sonra sana gereken, ba§ma 
buyruk olmak degil tabi olmaktlr. Hz. Adem ve onun di§mda kalan en
biya ve evliyamn sancag1 altmda topland1g1, peygamberlerin efendisi, 
Muhammed Mustafa (s.a.) ya tabi olman senin ic;in daha haytrlldtr. 
Hatta bu senin ic;in gerekir. Miineccimin fal ve ihtila~ konusundaki 
soziine itibar edip te uzak ihtimallere bagl.anan, sonra peygamberlerin 
g·aybtan verdigi h"a~ber konusunda onu inkar eden ki§iden daha biiyiik 
ahmak var m1dir? Sen, ibn el-Ba~tar'm ta§lar ve Ha<;lar konusundaki 
fikirlerini tasdik edip, soyledigi §eylere baglanmaya <;ali§IP da insanhg1n 
efendisinin sana habeT verdiklerini dogrulamamak ve tembellik yapa
rak o'nun emirlerini yerine ·getirmemek gibi a§agillk bir durumu ken
dine uygun gorme. 

iyi bil ki, Allah seni «Elest» bezminde Adem'in sulbiinden <;Ikarm
ca; a.§agilann a§agisma gonderildin, sonra buradan kendi gayretinle 
yiicelerln yiicesine <;Ikmaya davet edild~. Kabiliyetine gore senin i<;in 
mukadder ise, buralara <;Ikarsm. Bu <;Ikl§ ancak iki §eyle miimkiin olur: 
Birincisi, Rasulullah (s.a.) 1 sevmek ile. O'nun sevgisini kendine ailene 
ve malma tercih etmelisin. ikincisi, Rasulullah (s.a.) a biitiin emir ve 
yasaklarmd·a ittiba . etmekle. Biitiin miinasebetlerini buna gore diizen
lemelisin. Peygambere --bagllhgm geli§tik<;e Kemal mertebelednin zir
vesine dogru yiicelebili!~in. (ismail Hakk1 Bursevi, Ruh el-Beyan, I, 
326- 327). ' 

----()()of----
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171 - Ey ehl-i kitab, dininizde ta~kmhk etmeyin. Al
lah hakk1nda ancak gerc;egi soyleyin. Meryem oglu !sa 
Mesih, Allah'1n peygamberi, O'nun Meryem'e ul~trrd1g1 
kelimesi ve kendinden bir nihtur. A.llah'a ve peygamber
lerine iman edin. Allah uc;tiir, demeyin. Kendi yarann1za 
olarak bundan vazgec;in. Allah sadece bir tek ilAhtir. Co- . 
cugu olmaktan munezzehtir. Goklerde olanlar da, yerde 
olanlar da O'nundur. Vekil olarak Allah yeter. 

Allah U ~tiir Diyen Hnistiyanlar 

AUah Teala haddi a§'mak ve ovmede ileri gitmekten men'ediyor. 
Bu, Hiristiyanlarda ~oktur. Onlar Isa'yt dogrulamarun hududunu te
cavil:z etmi§ler ve onu Allah Teala'nm kendisine venni§ oldugu derece
nin iistiine yukseltmi§lerdir. Onu, peygamberUk makannndan ahp Al
lah'a ibadet ettikleri gibi Allah'dan ba§ka ibadet edecekleri bir ilah 
edinmi§lerdir. Hatta onun dini iizere olduklarmi sananlardan baziSI, 
onun taraftarlan ile ona uyanlar hakkmda da haddi a§arak onlarm · 
gfinahs1z olduklarm1 ileri surmfi§ler, hak ya da bat11 olsun, sap1k11k ya 
da dogru yol olsun, slhhatli ya da yalan olsun, onlann her soylediklerine 
uymU§lardir. Bunun i~indir ki, A'llah TeMa: «Onlar Allah'dan gayn 
hahamlanm ve rahiblerini rablar edindiler ... >> (Tevbe, 31) buyur-
mll§tur. . 

imam Ahmed der ki : Bize Hu§eym'in ... 6mer'den rivayetine gore; 
Allah Rasulu (s.a.) §Oyle buyurmU§lardlr: 

• ' " " .... .... , .. • f 

~):.)) ~~~~~\_,! _,~ ~~ Gl t.;_~ (-./ ~-~ 45)\~1 ~~~ ~ j/);;'J 

Huistiyanlarm Meryem oglu (Isa'y1) ovmede ileri gittigi gibi, beni 
a§ln ovmeyiniz. Muhakkak ki ben, sadece O'nun kuluyum. Binaenaleyh; 
Allah'm kulu ve Rasulii, deyin. 

Hadisi imam Ahmed ve Ali ibn el-Medini, Siifyan ibn Uyeyne'den, 
o da Zuhrl'den rivayet etmi§tir. Ali ibn el-Medini ba.disin isnadlrun sa
hih oldugunu soytemi§tir. Hadisi Humeydi kanahyla... Zuhri'den riva
yet eden Buhari'nin lafz1 §oyledir : Muhakkak ki 'ben sadece bir kulum. 
Allah'm kulu ve el~isi deyiniz. 

imam Ahmed der ki: Bize Hasan ibn MUsa.'nm ... Enes ibn Maiik'
den rivayetine gore; bir adam: 
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·<·1.: 'U\I ·~IG:~~IJ, , _ J_ li;~ ·• :· ~ - ~ - · · ~~ : ·1 - ~.:i::..:.L.. ~L.. 
~ 1,)"' '1-= - ~ _J-".) r .:.r. .) ...r-> .J -~ cr. .J ~ - -

01 ~~ t.; ~lj • j _,.:..:;.) ;,¥. ~~~ :;. ~ c;\. ~~\ ~~:.; j ~~ 

. j..;. j )- ~~~~);' ~~ ~;:. j_; ~YJ; 
Ey Muhammed, ey efendimiz, ey efendimizin oglu, ey en hay1rlmuz 

ve en haYirllmiZin oglu, demi§ti. Allah Rasulti §Oyle buyurdular : Ey 
insanlar, bu soziinlizden sakmm. §eytan sizi allp goturmesin (§eytan 
sizi saptlrmasm). Ben Abdullah oglu Muhammed'im. A:llah'm kulu ve 
elc;isiyim. Allah'a yemin ederim ki, Allah Teal'a'mn beni koymu§ oldugu 
dereceden daha yiiksegme beni yii'kseltmenizi sevmem ve istemem. Ha
disi bu yonden sadece imam Ahmed rivayet etmi§tir. 

Allah Teala: «Allah hakkmda ancak gerc;egi soyleyin.» buyuruyor. 
O'na iftira etmeyin; O'nun arkada§l ve c;ocugu var<hr, demeyin. Allah 
TealS. butun bunlardan yucedir, munezzehtir, mukaddestir, buyiiklu
giinde, azametinde, yeganedir. O'ndan ba§k'a ilah ve Rab'b yoktur. Bu.: 
nun ic;indir ki: «Meryem oglu !sa Mesih Allah'm peygamberi, O'nun 
Meryem'e. Ul8.§tlrd1g1 kelimesi ve kendinden bir ruhtur.» buyurmu§tur. 
0, A:llah'm kuUarmdan bir kul, Allah'm yaratlldanndan bir yaratlktlr. 
Ona; ol, demi§, o da olmu§tur. O'nun elc;ilerinden bir elc;i ve O'nun 
Meryem'e ula§tlrdl~ bir kelimesidir. Yani Allah Teala, onu Cibril (a.s.) 
i:Q Meryem'e getirdigi bir kelime He yaratiiU§trr. Cibril, Rabbmm izni 
He ruhundan ona ufurmii§ ve Alla:h'm izni ile isa olmu§tur. Cibril, 
Meryem'in el'bisesinin yenine uffumii§ ve bu onun avret mahalline 
inmi§tir ki bu, babamn anaYl dollemesi kabllindendir. Hepsi de Allah 
Tea.Ia'mn yaratmas1yla olmU§tur. Bunun ic;indir ki, isa'ya «0, Allah'm 
bir Irelimesi ve O'ndan bir ruhtur.» denilmi§tir. Zira onun, -kendisinden 
dogdugu bir baba yoktur. 0; ancak Cibril'in ona soylemi§ oldugu «01» 
kelimesi He olmu§ ve Cibril'in Meryem'e getirdigi ruhtan ne§'et etmi§
tir. Allah Teala ba§ka ayet-i kerime'lerde de §Oyle buyurur: «Meryem 
oglu Mesih, peygamberden 'ba.§ka bir §ey degHdir. Ondan once de pey
gamberler g~mi§tir. Annesi de dosdogru bir kadmd1. ikisi de yemek 
yerlerdi.» (Maide, 75), «Hakikat, Allah katmda isa'nm durumu Adem'in 
durumu gibidir. Allah onu toprakdan yaratt1. Sonra ona «01» dedi, o 
da oluverdi.» (Al-i imran, 59), ccMahrem yerini koruyan (Meryem'e) de 
ruhumuzdan uflemi§, onu da oglunu da alemler ic;i:n bir mucize kll
ffil§tl-k.» (Enbiya, 91), ccMahrem yerini korumu§ olan imran k1z1 Mer
yem'i de ... 1> (Tahrim, 12). 

Allah Teala Mesih'den bahsedere.k de §Oyle buyurmu§tur : ceO, sa
dece kendisine nimet verdigimiz .. . bir kuldur.)) (Zuhruf, 59). 

Katade'den rivayetle .. . Abdurrezzak der ki: «O'nun Meryem'e 
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ul&§titdi~ kelimesL. .» «Oh .sOzii .gilbidir ve o da olmll§tur. 
ibn Ebu Hatim der ki: Bize Aluned ibn Sinan el-Vasiti'nin rivaye

tine gore o; «O'nun Meryem'e ul&§tirdlgi . kelimesi ve kendinden bir 
ruhtur.» ayeti hakkmda ~az ibn Yahya'mn §Oyle dedigini ;.§itmi§ : Ke
lime, isa olmu§ degild.ir. Ancatk kelime ile isa olmU§tur. 

Bu, ibn Cerir'in «Meryem'e ula§tirdigi kelimes:i...» ayeti hakkmda; 
ona ·bildirdigi kelimesi, §eklindeki a\!rklamasindan daha giizeldir. ibn 
Cerir : «Melekler demi§ti ki : Ey Meryem, Allah kendiinden bir keli
meyi sa,na miijdeliyor.» ('Al-i imran, 45) ayetinde de bOyle bir a~Iklama 
getirmi§ ve bunlan : «Sen, Sana bu kitabm verilecegini ummazdm. Bu, 
ancak Rabbmm bir rahmetidir.» (Kasa.s, 86) ayeti gibi degerlendiril
mi§tir. Ancak sahih olam~ Cibril'in kelimeyi Meryem'e ge·tirdigi ve ona 
Allah'm izni ile iifiirerek isa (a.s.) nm oldugudur. 

Buhari der ki: Bize Sadaka ibn Fadl'm ... Ubade ibn Samit'den ri
vayetine gore; Hz. Pey.gamber (s.a.) §oyle buyurmU§lardir: Kim tek ve 
ort$ olmad1g1 halde Allah'dan ba§ka ilah olmadlgma, Muhammed'in 
O'nun kulu ve el~isi olduguna is·a'mn Allah'm kulu, el~isi, Meryem'e 
ula§tlrdigi kelimesi ve O'ndan bir ruh olduguna, cennet ve cehennemin 
ha;k olduguna §ehadet ederse; Allah Teala yaprm§ oldugu amel iizerine 
onu cennete koyar. Ravi Velid der ki: Bana Abdurrahman ibn Yezid 
ibn Cabir'in ... Ciinade'den rivayetinde §U fazlahk vard1r: Cennetin 
sekiz kap1smdan dilediginden onu cennete sokar. 

Hadi.si Miislim de Davud ibn Rii§eyd kanahyla... ibn Cabir'den, 
degi§ik bir kanaldan da Evzai'den rivayet etmi§tir. 

Gerek ayette ve gerekse hadiste ge~en «Kendinden bir ruhtur.)J 
kismi; «Goklerde olanlari, yerde olanlan, hepsini, size miisahhar kllmi§
tir. )) (Casiye, 13) ayeti gibidir ki; O'nun yaratmasmdan ve O'nun ka-
tmdandir, anlammda olup buradaki harfi cer ( ~ ) Hlristiyanla
rm - Allah'm devamh la'neti onlarm iizerine olsun- soyledigi gibi 
teb'iz i~in olmaytp gayenin ba§langiCI :i~indir. Nitekim diger ayette de 
boyledir. 

«Kendisinden bir ruhtur.» ayeti hakkmda Miicahid: O'ndan bir el
~id.ir, a~Iklamas1m getirirken; bir ba§kas1 da; O'ndan bir sevgidir; ~Ik
lamasmi getirir ki, birinci a~Iklama da;ha kuvvetli olup o, yaratilmi§ bir 
ruhtan yaratllml§tir. Ruhun Allah'a iz8-fe edilmesi ise, §U ayetlerdeki 
deve ve Beyt'in Allah'a izafesi rgibi onu §ereflendirme kabilindendir : 
«i§te size bir ayet olarak Allah'm d.i§i devest. .. lJ (A'raf, 73), «Tavaf 
edenler ... i~in evimi temiz tut ... )) (Haec, 26). Nite1kim sahih bir hadiste; 
Raibb1mm huzuruna O'nun evinde girerim; buyurulmu§tur ki; burada · 
Allah Rasulii §ereflendirme maksad1yla evi Allah'a izafe etmi§tir. Bun
larm hepsi aym kabilden, aym cinstendir. 

Allah Teala : «Allah'a ve peygamberine iman edin.1J buyuruyor. 
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Allah'm Vahid, Ahad oldugunu, arkada§I ve r;ocugu olmadtgmt tasdik 
ediniz. Kesin olarak biliniz ki isa, Allah'm kulu ve elr;isidir. Bunun 
i~indir ki, {(Allah iir;tiir demeyin.» buyurmu§tur. isa'yt ve annesini Al
lah'la birlikte O'na iki ortak ko§maymtz. Allah Teala bundan yiice ve 
miinezzehtir. · 

AUah Teala; Maide suresinde: «Allah, gerr;ekten iit;iin ii~iinciisii

diir, diyenler andolsun ki, katir olmu§lardtr. Halbuki hi~bir tanr1 yok
tur. Ancak bir tek tann vardtr.» (Maide, 116) buyurmu§, yine aym su
renin ba§mda da: «Andolsun ki; Allah, ancak Meryem oglu Mesih'tir, 
diyenler katir olmu§lardtr.» (Maide, 17) buyurmU§tur. Htristiyanlar 
- Allah'm la'neti onlarm iizerine olsun- m bilgisizliklerine ve kiifiir
lerine hadd ve hudud yoktur. Onl<ann sozleri ve saptkhklan yaytlmt§tlr. 
Onlardan Jsa'nm ilah olduguna, onun Allah'm ortag1 olduguna, onun 
Allah'm oglu olduguna inananlan varchr. Onlar, bir ~ok gruplara, muh
tel!if gorii§lere ve bir araya gelmeyen sozlere sahiptirler. Miitekellim
lerden birisi; Htristiyanlardan on ki§i bir araya gelse; mutlaka onbir 
<;e§it gorii§e aynltrlardt, demekle ne giizel soylemi§tir. Onlarm me§hur 
alimlerinden birinin - ki bu, hicrl dortyiiz senesi dolaylannda isken
deriyye patrigi olan Said ibn el-Batrlk'tir.- zLll;:rettigine gore; onlann 
ifadeleriyle biiyiik konsil, aslmda kii«;iik ve hakir bir htyanet olan biiyiik 
bir konsilde toplanmt§lardt. Bu, me§hur (Konstantaniyye) §ehrinin 
ba.nisi olan Konstantin'in hiikiimranltk giinlerinde idi. Onlar, say1s1z 
ihtilaflar ic;-ine dii§iip boliinmii§lerdi. ikibinden daha fazla papaz bir 
araya gelmi§ti. Bir c;ok hiziplere aynlmt§lardt. Onlardan her elli ki§i, her 
yirmi ki§i, her yuz kll?i, hex yetmi§ ki§i ve daha fazlastyla, dal).a eksi
giyle -gruplar degi§ik s'i:>z ve g5rii§lere sahiptller. Onlardan, bir grup 
iir;yiizons·ekiz ki§inin bir soz ve gorii§te birle§tiklerini goriince kral ·-fi
lozof ve hey'et' sahibi birisiydi- onlarm g6rii§iinii ahp yardtm ve des
tekde bulundu. Diger gorii§lerin ise imhastm, batil kabul edilmesini 
emretti. Bu ii~yiizonsekiz ki§inin hHesi bir nizama sokuldu, onlar i~·in 

kiliseler bina edildi, onlar ic;in kitaplar ve ktanunlar koydular, kii~iik ~o
cuklara telkin ettikleri, inanmak ve c;ocuklarm vaftiz edilmesi strasmda 
soylenmek iizere bir amentii ihdas ettiler. Bunlara tabi olanlar Meli
kiyye diye adlandmhr. Sonra ikinci bir kornsilde toplanmt§lar ve i~le

rinde· Ya'kubiyye ortaya c;tkmt§tlr. Toplanan iit;iincii konsUde ise, arala
nnda Nasturiyye meydana geldi. Bu JVezheplerin hepsi de mesih hak
kmda ekanim-i selase'yi kabul ede,r. Anc·ak bunun keyfiyyeti, lahut ve 
nasut konularmda ihtilaf etmeleridir. Lahut ve Nasut birle§mi§ mi, bir
le§memi§ mi, imtizac etmi§ mi, yoksa ayrllmi§ mt? Bu konuda her bir 
mezheb, kendi zanlan dogrultusunda olmak iizere iit; gorii§e · ayrtlmi§
ttr. Onlardan her biri diger mezhebi tekfir eder, biz ise her ii~iinii bir
_den tekfir ederiz. Bunun igin Allah Teala <<Kendi yaranmza olaraik 
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bundan va.zge~in. Allah sadece bir tek ilahtir. <;ocugu olmaktan mii
nezzehtir. Goklerde olanlar da, yerde olanlar da. O'nundur. Vekil olarak 
Alla;h yeter.» buyurmU§tur. Biitiin bunlar O'nun millkii, yaratigidir. On
da olanlarm hepsi O'nun kullan olup O'nun tedbir ve tasarrufu altni
dadlr. 0, her §ey iizel"ine vekil'dir. O'nun onlardan dostu ve ~ocugu nas1l 
ola)biJ.ir? Nitekim ba§ka ayetlerde de §Oyle 'buyurmaktadlr : «Gokleri ve 
yeri yoktan varedendir. O'nun nasil «;ocugu olabilir?» (En'am, 101), 
«Bir kiSim kimseler : Rahman «;ocuk edindi, dediler. Andolsun ki, or
taya «;ok kotii bir §~Y attrmz .. . Klyamet giinii hepsi O'na tek olarak ge
lecektir.» (Meryem, 88-89, 95). 

----- i Z A HI---- -

~eyh Abdiilgani en-Nablusi (Kuddise s1rnhu) Ke§f isimli eserinde 
der ki : Hiristiyanlann besmelesi Vahid, Ahad ve mutlak gayba ait 
olan ilahi emrin ii«; hazretine i§Aret etmektedir. Baba, Allah Teala'mn 
ilk mahluku olan ruha i§arettir. Nitekim haberde boyle varid olmu§tUr. 
Ve bu ak1l, k'alem ve Muhammedi hakikat achm ahr. Ve o, Allah Tea.Ia'
ya izafe edilerek te§rif ve ta'zim i«;in Allah'm rUhu denir. Allah'm devesi 
dendigi gibi. Ruh el-Kudiis 'ise, aym §ekilde ona i§Arettir. Onun, Hz. 
Meryem'in bedenine iifiiriilmii§ duzgiin bir insan suretinde zuhur et
mesi ned:eniyle ona ruh denir. Ogul ise, !sa Aleyhisse!lam'a i§Arettir. Ve 
o, ruhun iifiiriilmesi sebebiyle tekevviin ettiginden dolaYI ruhun oglu
dur. Baba oguldur. Ogul ger«;ekte RUh el-Kudiis ve mutlak ga,ybtlr. Her 
ii«; s1fattan miinezzeh ve mukaddestir. Qiinki.i o, kendisi olarak; onunla 
'beraber hi«;bir §ey yoktur, ve olmas1 da miimkiin degildir. Bu sebeple o, 
miinezzehtir. Oyleyse incil'in besmelesi ilahi sifatlann ve rabbam isim
lerin makamlarmdandir. Yoksa kudsi zatm makamlanndan degildir. 
Sonra hi~bir vehmedenin oyle vehmetmemesi gerekmektedir. Qiinkii 
bizim SUfi efendilerimizin sozlerinden, hiristiyanlarm sozlerine benzer 
baz1 mmltllar aktanlrm§:tir. Onlann me§rebinden zevk: almami§, sozle
rinin hakika.tma muttali olmami§ kimselerin iddialan bu vecihdedir. 
Qiinkii sufi efendilerimiz (Allah bizi onlardan yararlandirsm) goz.ii 
perdeli olanlarm onlara nisbet ettikleri tecsim, ayniyet, ittiha4 ve hulul 
gibi inan«;lardan uzaktirlar. Onlar tecsim gorii§iinii serdetmemi§lerdir. 
Ancak onlara gore, Hak siibhanehu'nun sat varhk oldugu kendi zatlyla 
var oldugu, kendi zat1yla kaim oldugu ve teayyiin ettigi kesinle§mi§
tir. Her cisim ama hakikatlara dagilrm§ olan, viicud §eklinde yok olan 
mahiyetlerinin, kabiliyetleri geregince taayyiin etmi§tir. Yok olan ma
hiyetleri geregince yaygmla§rm§ olan taayyiin eden suretleriyle kendi 
zatlan taayyiin etmi§ olan mahiyetten miicerred varhk . diye bi~ey yok
tur. Oyleyse kendi zatlyla taayyiin eden mahiyetten miicerred bir var-
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h~n cisim hali diye bir§ey de yoktur. Ve o; mahiyetten miicerred, kendi 
zatlyla cisim olarak taayyiin eden viicud diye bir§eyin bulunmadigi §eye 
donii§iir k1, istenen de 'budur. 

Onlar, ayniyet gorii§iinii de ooylememi§lerdlr. '<;iinkii Hak Teala, 
sa! varllktan bilinenin kenclisidir. Yarat1klar ise, yok olan mahiyetleri 
uyarmca taayyiin etmi§, ger~eklere yayilmi§ olan varhkta zahir olmtl§ 
sfuetlerdir. Ve kendi zat1yla taayyiin etmi§ mahiyet ve bu taayyiin edl§ 
uyannca mahiyete yakla§ffil§ mahiyetten miicerred hi~bir §ey yaktur. 
Buna §eyh el-Ekber (Muhyiddin ibn el Arabi) Kuddise S1rnhu'nun Fii
tuhatm be§yiizellisekizinci babmda soylemi§ oldugu gorii§ §ehadet eder. 
Orada bast halinden sanra bedi hazretini zikrederken der ki, bu da sana 
gasteriyar ki; bu alem, Hakk'm aymndan ibaret degtldir. Sadece Hakk'm 
viicuduyla zahir olmu§tur. Eger Hakk'm aym olsayd1, anun sanradan 
var edilmi§ almas1 dogru olmazd1. Gaybm anahtarlan O'nun katmdadlr. 
O'ndan ba§kas1 gayb1 bilemez, kavli de bu babta soylenmi§tir. <;iinkii 
Allah Teala, gaybm brlgisiyle e§Siz oldugunu bellrtmi§ ve kendinden ba§
kasmda bilgiyi nefyetmi§tir. Bu ayet te sana gasteriyar ve bildiriyor 
ki; sen a degilsin. Eger a olsaydm, kendi zatmda gaybm anahtarlarim 
bilirdin. Sen anu, ancak bir duru§la bildigine gore, sen duru§un ayn1 da 
degilsin. Daha ba§kalan da bOyle demi§lerdir. §eyh §erafeddin ismail, 
§erh el-Tecelliyat isimli eserinde §eyh el-Ekber Kuddise Sirrlhudan nak
len der ki; mumkiin . varhklar, Allah Teala'mn izhar edi§iyle zahir ol
duklarmdan ve boylece kesinlik kazandigmdan miimkiin varllgm bu 
hakikat1 ortadan kald1rmas1 imkans1zdlr. Binaenaleyh Allah'm biiyiik
liigii kar§ISmda, alc;ak goniillii olmak ona hU§u' etmek durumunda kal
mi§tlr. Bu ebedi secdedlr ki, kulun kendi hakikatm1 bilmesinden iba
rettir. 

Buradan Allah Teala'mn, «Ben onun goren gozii ve i§iten kula~ 
olurum,l) kudsi hadisinin hakika~ti ogreniliyor. Bu goriintiiden baZI ger
c;ekler, giic;siiz kimselere ayan alunca dediler ki, ben Hakk'Im. Bunun 
iizerine sarha§ olup sayha vurdular. Onun gayb olmas1 nedeniyle haki
kati ger~ekle§Illemi§tir. 

SUfi efendilerimiz ittihad gorii§iinii de saylememi§lerdir. <;iinkii 
ittihad ya sat varhgm maddeden miicerred alan, bizatihi saf alan varh
gm yok alan mahiyete ili§mesi ve anun sayesinde ·taayyiin etmesiyle, ya 
da aksi ile olur. Bu ise, her iki §ekli ile muhaldir. <;iinkii mahiyetten te
cerriid Allah Teala'nm zatma has bir ozelliktir. Ona yakla§mak ise, 
miimkiiniin zatma has bir ozelliktir. Zata has ozellik ise zail olmaz, 

§eyh-i Ekber (Kuddise Simhu)nun ma'rifet kitabmda belirttigi 
gibi; ittihad, iki zatl bir tek zat kllmak 'ise; bu muhaldir. <;iinkii iki zat 
ittihad halinde mevcud iseler, bu takdirde onlar bir zat degil iki zattir-

Tefsir, C, V. F. 130 
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lar. Eger bir varllk yok olur digeri sa<bit olursa) bu takdirde iki zatm bir
le§mesi yok, tek bir zat vard1r. Ya kitabmda -ki bu Huve kitabndr
§oyle der: :i:ttihad imkansizdir. Ve konuyu incel~dikten sonra neticede 
§U gorii§ii zikreder. 'Ittihad, ne mana bak1mmdan ne de suret bakimm
dan kesinlikle yoktur. Futuhat'm be§inci babmda da Hak Teala'mn kulli 
ruha sesleni§i sadedinde der ki : Ben, ilahi esran sana ula§tlrma §eklini 
bilmeni engelledim. <;unku senin, onun mii§ahedelerine tahammiil gu-

, cun yoktur. Eger sen o esran bilecek olsaydm, inniyet ile birlik olurdun. 
inniyet ile birlik ise muhaldir. Bu sebeple senin o esran gormen mu
haldir. Bile§ik inniyeti, basitin inniyetine donii§ebilir Ihi? Hakikatlar1 
ters gevirmeye imkan yoktur. 

Hulul fikrini de Sufi efendilerimiz soylememi§lerdir. Qiinku onlar, 
hululu bazen bagllhk yoluyla meydana gelme, bazen de var olamn bir 
yerde kaim olmas1 §eklinde tefsir etmi§lerdir. Bilindigi gibi vacib Teala; 
kendi zat1yla kaim olan ve aym §ekilde taayyiin eden sat varllkbr. Onun 
ba§kas1 ile kaim olmast muhaldir. ~eyh el-Ekber (Kuddise Slmhu) Fu
tuhat'm ikiyuzdoksanikinci babmda der ki: Giine§in l§Igl dolunaym 
uzerini aydmlattlgmda, dolunays1z verdigi hUkiimden daha farkh hii
kum verir elbette. (?) Bunda §iiphe ybktur. Aym §ekilde ilahi iktidar 
da bir ki§ide tecelli edince, yaratlktan birgok fiiller zuhur eder. Herne 
kadar bu fUller, ilahi iktidar yoluyla ise de hukum farkh olur. <;unkii 
o, aynada t.ecellisi goriilen suretin parlakhgi gibidir. Bilindigi gibi ak1l 
yoluyla aym kendiliginden gune§in l§Igmdan bir I§Ik olmad1g1 bilinir. 
Ve gune§ bizatihi aya intikal etmi§ degildir. Sadece ay, giine§ tarafm
dan aydmlatllmi§br. Kul da bOyledir. Onda yaratiCismdan higbir §ey 
yoktur ve hic;bir §ey ona hulul etmemi§tir. 0, sadece yaratlc1 tarafmdan 
aydmlatilmi§tir. Bu aydmllk, ona tahsis edilmi§ ve gosterilmi§tir. 

Hululiin reddi konusundaki ifade de budur. Munkirlerin ve gerc;ek
ten gozii kapall olanlarm yamlmalarmm kaynag1, bu efendilerimizin 
(Allah bizi onlardan yararlandirsm) sozlerini anlamamaland1r. Onu, 
soyledikleri anlama gore kavrayamamalandir. Onlar hulul ile tecelli
nin arasm1 ay1rd edememektedirler. Ve bir §eyin, bir ba§ka §eY tarafm
dan aydmlannn§ olmasmm, o §eyin mahalli anlamma gelmedigini bil
memektedirler. Qiinkii aynada goriinen, bizatihi aynanm dl§mdadir, 
Bu kesindir. Bir mahalle yerle§me ise bunun hilafmad1r. Qiinku yerle§
me o mahalle girmectir. Zuhur, hululiin gayb1d1r. Qiinku zuhur, her 
tiirlu tenzihlerden uzak Kuddus ve Vasi' olanm tecellilerindendir. Hulul 
ise bunun aksinedir. Evet, Sufi efendilerimizin sozlerinde hulul ta'biri 
yer almi§tlr. Onlarm bundan maksad1 zuhurdut ... 

Zahire gore dogru olan, bu gibi ifadeleri kullanmamaktir. Ancak 
efendHerimizin oyle halleri ve makamlan vard1 ki, bizim anlayt§Imiz o 
makamlara eri§emez. Onlarm ma'zeretleri insath ki§ilerin katmda aglk
tlr. (AIUsi, Ruh el-Maani, VI, 34- 36) 
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172 - ~1esih, · Allah'a kul olmaktan asla .<;ekinmez. 
Gozde melekler de. Kim O'na kulluktan <;ekinir ve bilyiik

, liik taslarsa; bilsin ki o, hepsini huzuruna toplayacakt1r. 
173 - iman edip salih ameller i~?leyenlere gelince; on

lara miikafatlarmi odeyecek ve daha fazlasinl da ihsan 
edecektir. Kulluk etmekten <;ekinenleri ve biiyiikliik tas
'Iayanlan elem verici bir azaba ugratacaktrr. Onlar, ken
dilerine .Allah' dan ba~?ka bir dost ve yardimci bulamazlar. 

Hz. fsa Yalmzca Allah'm Kuludur 

ibn Ebu ·Hatim der ki : Bize babanun. .. «Mesih de .. . Allah'a kul 
olma:ktan asia ~ekinmez., ayeti hakkmda ibn Abbas'tan rivayetine gore 
o, :asla biiyiikHik taslamaz, anl•amma gelir, demi§tir. 

Katade ise; Mesih de, gozde melekler de Allah'a kul olmaktan asla 
utanmaz, diye tefsir etmi§tir. Meleklerin be§erden . daha iistiin oldugu 
gor~iine zahib olanlarm bir kiSIDl, bu ayeti delil getirmi§lerdir. Ayette 
«Gozde melekler de» buyurulmU§tur. Ancak bura:da buna delalet yok
tur. Zira melekler, sadece ,Mesih iizerine atfedilmi§lerdir. Qekinmek, 
imtina' etmektir. Melekler ise buna Mesih'den daha fazla giic; yetirirler. 
Bunun i~indir ki, «GOzde melekler de)) buyurulmu§tur. Onlarm imti
naya dahe. fazla · giic; yetirici ve kuvve-tli olmalan onlarm daha iistiin 
olmalanru gerektirmez. 

Ba§ka bir gorii§e gore ise; meleklerin burada zikredilmesinin se
·bebi; Mesih gibi meleklerin de Allah ile bera;ber ilah edinilmeleridir. Al
lah Teala, onlarm da kuHan ve yaratlklan ciimlesinden oldugunu haber 
venni§tir. Nitekim bR§ka bir ayette de Allah Teala, §Oyle buyurmu~tur : 
«Dediler ki: Rahman c;ocuk edindi. O'nun §am yiicedir. Hay1r, onlar 
(melekler) §erefli ktlmmi§ kullard1r.>> (Enbiya, 26). 

Allah Teala : <<Kim O'na kulluktan c;ekinir ve biiyiikliik taslarsa; 
bilsin ki; 0, hepsini huzurunda toplayacakt1r.)) buyuruyor. Allah Teah\ 
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onlan klyamet giinu huzurunda topiayacak, asia zuimetmeyecegi ada
Ietli hiikmii Ue araianru ayrracakt1r. Bunun i~indir ki : «Iman edip 
salih ameller i§leyeniere geiince; onlara mtikafatiaruu Odeyecek ve da
ha faziasm1 da ihsan edecektir.» buyurmu§tur. Salih amelleri mikta- · 
rmca oniara sevab verecek; fazh, ihsaru, geni§ rahmeti ve nimetinden 
onlara daha da arttlracaktrr. 

ibn Merduyeh'in Bakiyye kanahyl'a ... .Aibdullah i,bn Mes'ud'dan ri
vayetine gore; Allah Rastilii (s.a.) «Onlara miikafaUanm ooeyecek ve 
daha fazlasffil da ihsan edecektir.» ayeti hakkmda §oyie buyurmU§lar
dlr : Oniann miikafatlan; Allah Tea.Ia'run onlan cennete koymas1, da
ha fazlasm1 ihsan etmesi ise; diinyalannda iyilik yapmi§ oianlarm ken
dilerine cehennem vacib oianlar hakkl.nda §efaatte bulunmas1d1r. Bu 
hadisin isnad1 sabit oimaYIP ibn Mes'ud'dan, mevkuf oiarak rivayet 
edilseydi bu, daha iyi olurdu. 

Allah Teala buyuruyor ki: «Kulluk etmekten ~ekinenleri (Allah'a 
itaat ve ibadetten imtina' edenleri), biiyiikliik taslayanlan elem verici 
bir azaba ugmtacaktir. Onlar kendilerine Allah'tan ba§ka bir dost ve 
yardlmci buiamaziar,l> Ba§ka bir ayette ise Allah Teala §6yle buyurur: 
«Ba.na kulluk etmeyi biiyiikiiiklerine yediremeyenler hor ve hakir oia
rak cehenneme gireceklerdir.» (Gafir, 60). · 
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174 - Ey insanlar, Rabbrmzdan size a~ak bir delil gel
di ve size apa<;lk bir mlr indirdik. 

175 - Allah'a iman edenleri ve O'nun kitab1na san
lanlan; Allah rahmetine ve bol nimetine kavu~turacaktrr. 
Onlan, kendisine goturen dogru yola eri~tirecektir. 

Allah'tan Gelen Nur 

Allah Teala biitiin insanlara hitaben, onlara kendisinden biiyiik bir 
delil (biirhfm) geldigini haber vermektedir. Bu, ozrii kesinlikle ortadan 
kald1ran, §iipheyi gideren bir delil ve huccettir. Bunun i~indir ki; «Size 
a~lk bir nur (hakka ~~k~a delalet eden bir l§Ik) indirdik.» buyur
IDU§tUr. ibn Ciireyc ve ba§ka}anrun soyledigine gore; bu, Kur'an'dir. 
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Allah Te!la buyuruyor ki : «Allah'a imAn edenleri ve ona sanla.n
la.n ... >> kulluk mak!rmyla butful ,~lerinde Allah'a tevekktil mak!mla.n
m birle§tirenleri. ibn Cureyc bu ayeti Allah'a imAn edenleri ve Kur'an'a 
sar1lanlan, §eklinde tefsir etm~tir. Bu . gt>rii§u, ibn Cerir rivayet eder. 

«Allah rahmetine ve bol nimetine kav~turacaktlr.>> Onlara aciya
cak (merhamet edecek), ~onlarl cennete ·koyacak, onlara ih.sam ve ni
meti ile sevabl,arml arttlracak, derecelerini kat kat ytikseltecektir. «On
larl kendisine goturen dogru yola eri§tirecektir.ll Onlan, sapma ve eg
rilikler bulunmayan dogru ve ~1k yola eri§tirecektir. Bu, mu'minlerin 
dfulya ve ahiretteki s1fatlar1dlr. Onlar, dfulyada butun inan~ ve amel
lerinde dogruluk ve selamet yolu Uzredirler. A:hirette ise, cennet bah
~elerine gotfuen Allah'm dogru yolu uzerindedirler. A'ver kanahyla 
Ni ibn Ebu Talib (r.a.) den rivayet edilen bir hadiste Hz. Peygamber 
(s.a.) : Kur'an Allah'm dogru yolu ve onun saglam ipidir, buyurmu§
tur. Hadisi Tirmizi rivayet et~ olup, tefsirin ba§mda tam olarak g~
m~ti. Hamd ve minnet Allah'a ma:hsllstur. 

176 - Senden fetva isterler. De ki : Size babas1 ve <;o
cugu olmayan1n miras1 hakkmdaki fetvay1 Allah veriyor. 
<;ocugu olmay1p bir kiz karde~i bulunan erkek oliirse; bl
raktlginin yans1 k1z karde~ine kahr. Fakat k1z karde~inin 
<;ocugu yoksa, kendisi ona tamamen varis olur. Eger iki 
k1z karde~ kalm~sa, b1raktlgmm ii<;te ikisi onlaradrr. Eger 
erkekli kadlnh bir <;ok karde~i varsa; erkege iki kad1nm 
hissesi kadar pay vardrr. Sa§mrSmlZ diye Allah size a<;Ikh
yor. Allah, her ~eyi hakk1yla bilendir. 

Miras tie ilgili Fetva 

Buhari der ki: Bize Muhammed i'bn Harb'm ... Bera'dan rivayetine 
gore; o, §(lyle demi§tir : Son nazil ola.n sure Bera'e (Tevbe) suresi, son 
nbil olan ayet de Kelale ayetidir. 
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:i:mam Ahmed der ki : Bize Muhammed :i:bn Ca'fer'in. .. Cabir :i:bn 
AbduHah'dan rivayetine gore; o, §Oyle demi§tir: Ben akh ermez hasta 
iken Allah Rasulu (s.a.) yamma girdi. Abdest ahp uzerime su serpti 
-yada uzerine su serpiniz buyuz:du- akllm ba§Ima geldi ve, : Bana sa
dece Kelale varis olrabilecek, miras nas1l olacaktlr? diye sordum. Bunun 
uzerine Feraiz ayeti nazil oldu. Buhari ve M\islim bu hadisi, ~u'be'den 
rivayetle Sahih'lerinde tahric etmi§lerdir. Hadisi Sufyan ion Uyeyne 
kanahyla ... Cabir'deri bir cemaat da rivayet etmi§tir. Bu rivayetlerin 
baziSmm lafizlarmda miras ayeti olan «Senden fetva isterler. De ki: 
Size babas1 ve ~ocugu olmayanm miras1 hakkmdaki fetvayi Allah veri
yor ... » ayeti na~il oldu, k1sm1 da vard1r. 

ibn Ebu Hatim der ki: Bize Muhammed ibn Abdullah ibn Ye
zid'in ... Ebu Zubeyr -Cabir'i kasdediyor- den rivayetine gore; o, «Sen
den fetva isterler. De ki : Size babasi ve ~ocugu olmayanm miras1 hak
kmdarki fetvayt Allah veriyor.» ayeti benim hakkimda nazil oldu, de
mi§tir. 

En dogrusunu Allah .bilir ama, burada sanki mana' «Senden kelale 
hakkmda fetva isterler. De ki, kelale hakkmdaki fetvayi Allah veriyor.» 
§eklinde olacaktlr. Daha sonra zikredilen ( ~~\ ) kelimesi, daha 
onceki cumlede terkedilen aym kelimeye delalet etmektedir. Kelale hak
kmda ve onun hangi kokten geldigi huslisunda daha once bilgi vermi§
tik. Bu kelime; sac;1 yanlarmdan kapatip orten ta~ anlammdaki 
( J.::..lS "i\ ) kelimesinden almrm§tir. Bunun i~in alimlerin bir ~ogu 
kelaleyi; ~ocugu ve babas1 olmaks1zm olen ki§i, diye tefsir etmi§lerdir. 
Bazllan ise; «~ocugu olmayan bir erkek olfuse» kiSmmm da delaleti ile 
kelale'yi, t;ocugu olmadan olen ki§i olarak tefsir etmi§lerdir. 

Buhari ve Muslim,'de mevcud bir hadiste de a~1k~a gorUlecegi uze~ 
re; kelalenin hukmu mu'minlerin emiri Orner tbn Hattab (r.a.) a mup
hem ve §\ipheli gelmi§ti. 0, §Oyle diyor : «U~ §ey vard1r ki; Allah Rasulu 
(s.a.) n\in bize bu konularda ba§vurabilecegimiz bir ahid ve soz birak
masml isterdim : Dede, kelale ve faiz bablanndan bablar. 

imam Ahmed der ki: Bize :i:smail'i:n . .. Orner :i:bn Hattab'dan riva
yetine gore; o, §6yle demi§tir: Allah Rasulu (s.a.) ne kelaleyi sordu
gumdan daha fazla hi~bir §eyi sormad1m. Nihayet parmag1 ile ' gogsu-

. me ·vurarak : Nisa sil.resinin sonunda;ki yaz ayeti -ki bu ayet yaz mev
simfnde nazil olmU§tur- sana yete·r, buyurdular. :i:mam Ahmed bu 
hadisi kiSa §ekliyle rivayet ederken, :i:mam M\islim bundan daha uzun 
§ekliyle rivayet ve tahric etmi§tir. 

Hadisin ba§ka bir kanaldan rivayeti §6yledir: imam Ahmed der 
ki : Bize Ebu Nuaym'm ... Omer'den rivayetine gore; o, §Oyle demi§tir : 
Allah Rasulu (s.a.) ne kelaleyi sordum. Yaz ·ayeti sana yeter, buyurdu-
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lar. Kelaleyi Allah Rasulu (s.a.) ne sormU§ olmam k1rm1z1 develere 
sahib olmaktan bana daha sevimlidir. Bu hadisin isnad1 ceyyid olmakla 
birlikte Omer ile ibn ibrahim arasmda kopukluk vardlr. Zira ibrahim, 
Omer'e yet.i~memi§tir. 

( ......... ... .. ..... ... .. ) 
Hz. Peygamber (s.a.), kelale ayetinin yeterli oldugunu soyleyerek 

Hz. Omer'e onu anlamaya ~ah~masrm ogutleyince Orner; kelalenin ne 
·anlama geldigini Hz. Peygamber (s.a.) e sormay1 unutmu§ ve bunun 
i~in de; kelaleyi Allah Rasulu (s.a.). ne sormu§ olmam bana k1rm1z1 de
velerim olmasmdan daha sevimlidir, demi§tir. 

ibn Cerir der ki: Bize ibn Veki'in ... Said ibn MU.seyyeb'den riva
yetine gore: o, §oyle demi§tir: Orner ibn Hattab Hz. Peygamber (s:a.) e 
kela.Ieyi sordu. Allah Rasillu (s.a.) Allah Teala bunu beyan etmemi§ 
midir? buyurdular da «Senden fetva isterler ... » ayeti nazi! oldu. Ka
tade der ki : Bize anlat1Id1gma gore; Ebubekir es-S1ddik bir hutbesinde 
§oyle demi§tir : Nisa suresinin ba§mda nazil olan ayet feraiz hakkm
dadlr. Allah Teala bu ayeti, ~ocuk ve baba hrukkmda indirmi§tir. ikinci 
ayeti koca, kan, ana bir karde§ler hakkmda indirmi§tir. Nisa suresinin 
sonundaki ayeti ise; babadan ve anadan k1z ve erkek karde§ler hakkm
da indirmi§tir. Enfal sfuesinin sonundaki ayeti ise, asabe yoluyla ak
raballklan olanlardan Allah'm kitabmda baz1s1 baziSmdan usttin tu
tulan akrabalar hakkmda indirmi§tir. Hadisi i,bn Cerir rivayet eder. 
Yard1m Allah 'tand1r, tevekkiil de O'nad1r. 

Allah Teala: <tBir ki§i oltir ve ~ocugu olmaz ise ... ,, buyurmaktad1r. 
Baba olmamasmm, kelalen1n §artmda:n olmadlgm1 savunanlar bu kis
ma dayanmaktad1rlar. Onlara gore; ~ocugun olmamas1 kelale olmak i~in 
yeterlidir. Bu, Orner ibn Hattab'dan gelen rivayetlerden birisidir. ibn 
Cerir bunu sahih bir isnad lie Omer'den rivayet etmi§tir. Ancak Cum
hur'un kavli ve Ebu Bekr es-S1ddik'in hukmettigine gore kelale ; c;o
cugu ve babas1 olmadan olendir. «Bir klz karde§i bulunan erkek olurse; 
b1rakt1~mn yans1 klz karde§e kallr.» klSilll da buna delalet ~tmektedir. 
~ayet k1z ile 1:>irlikte baba bulunsaydl, klz hie; miras alamazd1. Zira ba
ba; icrna' ile k1z1 mirastan mahrum etmektedir. Kelalenin, c;ocugu ol
madan olen kimse olduguna Kur'an ayeti ac;1k~a delalet etmektedir. 
Babas1 olmamas1 durumu ise, birazcik dti§tinme ile yine Kur'an met
ninden anla§llacaktlr. Zira baba ile birlikte ·klz karde§e mirasm yans1 
verilmemi§tir. Bilakis onun i¢n mirastan hic;bir §ey ayrilmamaktadir. 

imam Ahmed der ki: Bize Hakem ibn Na.fi'nin .. . Zeyd ibn Sabit'
den rivayetine gore; Zeyd ibn Sabit'e kocarun, baba bir k1z karde§in ve 
annenin mirastaki durumu soruldu. 0, kocaya yanm, k1z karde§e de ya
nm hisse verdi. Bu konuda (ileri geri) konU§ulunca Allah Rasulti (s.a.) 
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niin bu §ek'ilde hiikmettiginde yanmda haz1r bulundum, dedi. Hadisi, 
bu kanaldan rivayette imam Ahmed tek kalml§tlr. ibn Cerir ve ba§
kalanrun ibn Abbas ve ibn Ziibeyr'den naklettiklerine gore; onlar, bir 
klZ ve bir klZ karde§ birakara:k olen :ki§i hakkmda §Oyle derlerdi : KIZ 
karde§ i~in nQocugu olmaylp bir klz karde§i bulunan erkek oliirse; bl
raktlgmm yansl klz karde§e kallr.» ayetinin delaleti ile hi~bir §ey yok
tur. Bir ktz ~ocugu birakmi§Sa, ~ocuk b1rakii11§ olur ki; k1z karde§ i~in 
hi~bir §ey yoktur. Cumhur, i:bn ·Abbas ve i:bn Ziibeyr'e muhalefetle bu 
ikonuda §oyle der: Feraize gore klz yanm allr. Asabe yoluyla k1z karde§ 
kalan yany1 alacaktlr. Ancak buna delil b~a ayetlerdedir. Ktz kar
de§e bu §ekilde mirasm yansmm verilmesi ise bu ayette belirtilmekte
dir. Asabe yoluyla varis olmasma gelince : Buhari'nin Siileyman kana
llyla ... Esved'den rivayetine gijre; o, §Oyle demi§tir: Allah Rasulii'niin 
hayBJtmda Muaz tbn Cebel; bizim hakklrmzda mirasm yartsi ktz ~ocu
gu, yans1 da k1z karde§e aittir, §eklinde hiikmetti. Siileyman: Bizim 
hak:klmtzda hiikmetti, klsmm1 zikredip Allah Rasillii (s.a.) niin haya
tmda, ktsmtru zikretmemi§tir. Buhari'nin Sahih'inde Hiizeyl ibn ~urah
bil'den rivayete gore; o, §Oyle demi§tir : Ebu MU.Sa el-E§'ari'ye k1z ile 
ogulun (ve klz karde§in) kiZlannm mirastaki durumu soruldugunda. 
§6yle dedi: K1z ~ocugu i\!in mirasm yans1, klz karde§ i~in de yans1d1r. 
Ibn Mes'ud'a git: o da bana. uyacaktlr. ibn Mes'ud'a gidip sordular ve 
Ebu MU.Sa'mn .sOziinii aktardtlar. ~oyle dedi: 0 halde ben dalaletteyim 
ve hidayete erenlerden degilim. Allah Rasulii (s.a.) niin hiikmii ile hiik
medecegim : K1z ~ocuk i~in miras:m yariSI, ii~te ikiye tamamlamak 
iizere ogulun k1z1 i~in 1/6, geri kalan ise k1z karde§ i~indir. Ebu Musa'ya 
gidip ibn Mes'ud'un soziinii ona naJklettik de : Bu derin alim i~iniz
deyken, bana sormaym1z, dedi. 

·Allah Teala : nFakat k1z karde§inin ~ocugu yoksa, 'kendisi ana ta
mamen varis olur.» buyurur. K1z karde§ kelale olarBJk ~ocugu ve babas1 
olmadan oliirse; erkek karde§ onun biitiin ma.rhna varis olur. ~ayet k1z 
karde§in babas1 olursa, erkek karde§i mirastan hi~bir §eY alamaz. Onun
la birlikte koca, ana bir erkek· karde§ gibi pay sahiplerinden birinin var 
oldugu farzedilirse onun (erkek karde§in) payt ona (bu pay sahibine) 
~evrilir ve kalan da erkek karde§e v.erilir. Buhari ve Miislim'de ibn Ab
bas'tan rivayet edilen bir hadiste Allah Rasulii (s.a.) : Paylan sahiple
rine veriniz. Paylardan geri kalan ise er'kek akrabalaradtr, buyurmu§tur. 

Allah Teala : «Eger ik1 ktz karde§ kalmi§Sa; b1rrukt1gmm ii<;te ikisi 
onlaxadrr.» buyurmU§tur. ~ayet keiale olarak olenin iki klz karde§i var
sa; mirasm ii~te ikisi onlara ayrtlrr. 'i:ki klz karde§ten fazlasi da onlarm 
hiikmiindedir. Bir grup, iki klzm hiikmiinii buradan ~Ikarmaktadirlar. 
Nitekim ktz karde§lerin hiikmii de, «Eger kadmlar ikinin iistitnde ise; 
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'blrakllan mallann uc;te ikisi onlarmd1r ... » (NisA, 11) ayetinden istifade 
ile klzlardan c;Ikanlml§tlr. 

Allah Terua : «Eger erkekli kadmh bir c;ok karde§i varsa; erkege, 
iki kadmm hissesi kadar pay vard1r.n buyurmaktad1r ki, bu; erkek c;o
cuklarm ve erkek karde§leri:n erkek c;ocuklanndan ibaret asabelerln 
'htikmudiir. Erke·kl-i kadmll olarak topland1klannda erkege; iki kadmm 
hissesi kadar verilir. 

Allah Teala « (Farzlanm size bildirmek ve hadlerini ta'yin etmek 
suretiyle) Allah size (kanunlanm) ~Iklandlktan sonra haktan sapma
yasmiz diye Allah size aJc;Ikhyor. Allah Teala her §eyi haikk1yla bilendir.>> 
buyuruyor. 0, i§lerin sonuc;lanm, faydall olanlarm1, onlarda kullarmm 
haynna olanlan, alene yakmll~na gore akrabalardan her birlnin hak 
kazand1klanm en iyi bilendir. 

Ebu Ca'fer ibn Cerir der ki: Bana Ya'kub'un .. . Muhammed ibn 
Sirin'den rivayetine gare; o, §6yle demi§tir: Bir yolculukta idiler. Hu
zeyfe'nin binitinin ba§1 Allah Rasillu . (s.a.) nun binitinin terkisi ya
mnda, Omer'in binitinin 'bal§1 da Huzeyfe'nm binitinin terkisi yanm
daydi. «Senden fetva isterler, de ki: Size habas1 ve c;ocugu olmayan 
(kelale) miras1 halkkmdaki fetvay1 Allah verlyor ... » ayeti nazil oldu. 
Allah Rasulii (s.a.) ayeti Hureyfe'ye ogretti. Huzeyfe de onu Hz. Omer'e 
ogretti. Bilahare Orner, onu Huzeyfe'ye sordugunda; Huzeyfe: (<Allah'a 
yemin ederim ki; bu ayeti Allruh Rasulunun bana anlatt1g1 §ekilde sana 
naikletmedigimi samyorsan budalanrn birisisin. Allah'a yemin ederlm 
ki~ onun uzerine asia hic;bir fazlahk yapmayac$m, dedi. Orner §oyle 
derdi : Ey Allah'Im, bu ayeti ona ~Iklann§San dogrusu o, bana a~Ik
lamadl. 

Hadisi, ibn Cerir bu §ekilde r:ivayet ooer. Yine ibn Cerir hadisi, 
Hasan ibn Yahya kanahyla ibn Sirin'den de rlvayet etmi.~tir. Ancak 
bu rivayetin isnad1, fun Sirin ile Huzeyfe arasmda kopuktur. 

Hafiz Ebu Bekr Ahmed ibn Amr el-Be:zzar Mtisned'inde der ki : 
Bize Yusuf ibn Hammad'm ... Ebu Ubeyde ibn Huzeyfe'den, onun da 
babasmdan rlvayetine gore; kelrue ayeti, Hz. Peygamber (s.a.) e onun 
bir yolculugunda nazil olmU§tUr. Hz. Peygamber (s.a.) durup, Huzeyfe'yi 
gordu. Huzeyfe'nin devesinin ba§I Hz. Peygamber (s.a.) ·in izan (ya da 
devesinin orttisu) nm yamnda idi. Ayeti ona ula§tlrdi. Huzeyfe baktl ve 
Orner (r.a.) i gordu. Huzeyfe a yeti Omer'e Ula§tlrdl. Orner' in halife
liginde o, kelale husfuuyla ilgilendi: Huzeyfe'yi i;agmp ayeti ona sordu. 
Huzeyfe §oyle dedi : Muhakkak ki, Allah RasulU onu bana ula§tlrdi ve 
ben de . o'nun bana ula§tlrdigl · gibi sana naklettim .. Allah' a yemin ede
rim ki; ben dogru soyleyenim. Yine Allah'a yemin ederim ki; bunun 
uzerine asia hic;bir §eY ziyade etmeyecegim. 

Bezzar der ki: Bu hadisi Huzeyfe'den ba.!ikasmm rivayet ettigini 
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bilmiyoruz. Huzeyfe'ye ula§an bundan ba§ka bir kana! da bilmiyoruz. 
Bu hadisi Hi§am'dan sadece Abd'iil-A'la rivayet etmi§tir. Hadisi Abdii'l
A'la'dan ibn Merdtlyeh de rivayet etm.i§tir. 

Osman ibn Ebu §eybe der ki: Cerir'in ... Said tbn Miiseyyeb'd'en 
rivayetine gore; Orner, kelale'nin nas11 varis kllmacagm1 (ya da kelale
nin mirasmm nas1l payla§tlnlacagl1ll.) Allah Rastllii (s.a.) ne sordu. 
Allah Teala da ccSenden fetva isterler ... >> ayetini indirdi. Fakat Orner 
sanki anlamami§tl. Hafsa'ya : Allah Rastllii (s.a.) nun rahat bir zama
nmda bunu o'na sor, dedi. Hafsa da Hz. Peygamberi sevin~li bir zama
mnda goriip o'na bunu sordu. Allah R·astllii (s.a.) : Bunu sana baban 
m1 80yledi? Babanm bunu bildigini (anlad1gm1) . sanm1yorum, buyur
dular. Orner: Bunu bildigimi, (anlachg1m1) saruruyorum, derdi. Allah 
Rastllii (s .a.) (0 s1rada) soylediklerini 80ylelll!i.§tir. Hadisi ibn Merdtlyeh 
rivayet etmi§tir. 

Yine .ibn Merdtlyeh'in ibn Uyeyne kanallyla .. . Tavtls'dan rivayertine 
gore; Orner Hafsa'ya, Hz. Peygambere (s.a.) kelaleyi sormasm1 ernret
rni§ ve bunu onun i~in bir kiirek ·kemigine yazmi§tl. Allah Rastllii (s.a.) 
Onu sana kim ernretti? Orner mi? Onun, bunu iyice anlayabilecegini 
sannnyorum. Yaz ayeti - Siifyan'm soyledigme gore; yaz ayeti, c(Eger 
miras b1rakan erkek veya kadm; ~ocugu ve ana-babas1 olmayan bir 
k:imse olur da ... ll (Nisa, 12) ayetidir- ona yetmiyor mu? buyurdular. 
Allah Rastllii (s.a.) ne (Kelaleyi yine) sorduklannda Nisa stlresinin 
sonundaki ayet nazil oldu da Orner (Hafsa 1i~in yaznn§ oldugu) kurek 
kemigini attl. Bu hadiste de bu §ekilde bel.irtilmi§ olup hadis murs.eldir. 

ibn Cerir der ki: Bize E·bu Kiireyb'in Tank ibn §ihab'dan rivaye
tine gore; o, §oyle dem:i§tir: Orner, bir kiirek kemigi allp Hz. Peygam
ber (s.a.) in ashab1m topladl ve: Kelale haJkkmda kadmlarm hustlsi 
odalarmda bahsetrni§ olduklan (rivayet etmi§ olduklan) hiikiimle hiik
medecegirn, dedi. 0 esnada evden bir ytlan c;1ktl da dag1ldllar. Omer 
bunun uzerine : §ayet Allah Teala, bu i§in tamam olmasm1 dileseydi, 
mutlaka tamamlard1, dedi. Bu hadisin isnad1 sahihtir. 

Hakim Ebu Abdullah en-Neysabtlri der ki: Bize Ali ibn Muham
med i·bn Ukbe e§-§eybani'nin Ktlfe'de ... Orner ibn Hatt$-b'dan rivayeti-·- ' 
ne 'gOre; o, :§oyle demi§tir : Klrmlzl develerim olmasmdansa §U u~ §eyi 
Allah Rastllii (s.a.) ne sormU§ olmayt daha ~ok isterd.im: Kendisinden 
sonra halife kim olacakt1r? Mallanm1z hakkmda bize zekat yaz1ld1. Ama 
onu sana vermeyecegiz, diyen bir kavimle muharebe etmek helal m1d1r? 
Kelale (nin mirastaki hiikmu) nedir? Neysaburi hadisin Buhari ve Miis
lim'in §artlanna gore, sahih oldugunu, ancak ikisinin de tahric etme
diklerini ekler. Yine Neysabtlri'nin Siifyan ibn Uyeyne'ye varan bir is
nad ile ... Omer'den rivayetine g()re; o, §oyle derfu§tir: e<Uc; §ey var ki 
Allah Rastilii (s.a.) onlan bize ac;Iklaml§ olsayd1 bana diinyadan ve 
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dunyada olan §eylerden daJ:la se·vimli olacakt1 : Halifelik, kelale ve faiz. 
Neysa:buri hadisin Buhari ile Miislim'in §artlarma gore, sahih oldugu
nu ancak ikisinin de hadisi tahric etmediklerini sayler. 

Yine Sufyan ibn Uyeyne'ye v·aran bu isnad ile rivayete gore ... ibn 
Abbas §Oyle demi§tir: Omer'e yeti§en in.Sanlarm sonuncusu bendim. 
SOz benim soyled.igiindir, dedigini duydum da sordum : Senin soyledi
gin nedir? ~oyle dedi: Kelale, ~ocugu olmayandrr. Bu hadisin de Bu
hari He Miislim'in §artlanna gore sahih oldugu ve ikisi tarafmdan da 
tahric edilmedigi Neysaburi tarafmdan kaydedilmi§tir. 

ibn Merduyeh'in Zem'a ibn Salih kanabyla ... ibn Abbas'tan riva
yetine gore: o, §oyle demi§tir: Orner ibn Hattab'a u1a§anlann sonun
cusu idim. Dedi ki : Ben ve Ebubekir kelale hakkmda ihtilafa dii§tiik. 
Soz, benim soyledigimdir. ibn Abbas §6yle devam eder: Anlatlldtgma 

•• I . 
~gore Orner, ba:badan ve anadan erkek karde§ler ile anneden erkek kar-
de§ler arasm1 bir arada bulunduklarmda u~te bir konusunda mii§terek 
kabul etmi§, Ebubekir (r.a.) ise bu konuda ona muhalefet etmi§tir. 

ibn Cerir der ki: Bize ibn Veki'in ... Said ibn Museyyeb'den riva
yet ettigine gore; Orner, dede ve kelale (nin mirastaki durumu) hakkm
da 'bir mektup yazmr§b. istihareye yatlp; ey Allah'rm, eger bunda haytr 
·goriiyor isen ge~erli ktl, deml§ti. Ancak ihtiyarll~nda bu mektubu is
teyip imha ettirdi. Onda ne yaZih oldugunu hi~ kimse bilemedi. ~oyle 
demi§ti: Dede ve kelale (nin mirastaki durumu hakkmda) bir mektup 
yazrm§ttm. Bu konuda istihatede bulundum da sizi i~inde bulundugunuz 
halde b1rakmay1 uygun gordum. 

ibn Cerir der ki: Orner (r.a.) in §oyle dedigi rivayet edilir: Bu ko
nuda Ebubekir'e muhalif olrp.aktan utamnm. Ebubekir (r~a.); o, ~ocuk 
ve babanm dr§mdakilerdir, derdi. 

Sahabenin cumhur'u, tabiun, eski ve yeni zamanlardaki imamlar 
Ebubekir es-Srddik'm gorii§iinu kabul etmi§lerdir. DOrt imam ile Fu
kaha-i Seb'a'mn mezhebi de budur. Kesin olara.k alimlerin gorii§U ooy
ledir. Kur'an'm da delaleti bu vechiledir. Nitekim Allah Teala : <•~a§l

nrsmlz diye Allah size a~rkhyor. Allah her §eyi hakk1yla bilendir.~ aye
tinde bunu beyan etmi§ ve a~1khga kavu§turmU§tur. 

NiSA SURESiNtN SONU 
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imam Ahmed ibn Hanbel der ki: Bize Ebu Nadr ... Yezid'in k1z1 
Esma'mn ~?6yle dedigini rivayet etti: Ma.ide Suresinin biittinii nazil ol
dugunda b€n, Rasulullah (s.a.) m Adba ( .~1 ) isimli di~i deve
sinin yulanm tutmw~tum. Vahyin agirllgmdan devenin ayaklan birbi
rine ~tarpiyordu. 

ibn Merduyeh Salih ion Siiheyl'in, As1m el-Ahvel'den rivayet et
tigi hadiste der ki: Bana Amr'1n annesi, halasmdan nakletti ki; o, Ra
sulullah'la beraber bir yolculu'kt'a imi§. Bu s1rada Maide suresi nazil ol
mU§ ve binitin boynu surenin ag1rllgJ.ndan titremeye ba§lallll§. imam 
Ahmed de aym §ekilde der ki: Bize Hasan ... Abdullah ibn Amr'dan 
nakletti ki: o, §oyle demi§ : Rasulullah (s.a.) bineginin iizerinde iken 
Maide suresi indirildi. Binegi onu · ta§Iyamaz oldu. Bunun iizerine Hz. 
Peygamber bineginden indi. Bu hadis yalruzca Ahmed ibn Hanbel tara
fmdan rivayet edilir. 

Tirmizi de Kuteybe kanal1yla ... Al>dulla:h ion Amr'dan nakleder ki; 
o, §oyle demi§tir: Son indirilen sure, Feth ve Maide suresidir. Sonra 
Tirmizi §unu ilave eder: Bu hadis garib ve has·endir. 

Abdullah ibn Abbas'tan nakledil.ir ki; o, §oyle demi§: indirilen 
en son sure Feth suresidir. Hakim ise Miistedrek isimli eserinde Abdul
lah ibn Vehb kanallyla ve kendi isnad1yla Tirmizi'nin rivayetine benzer 
bir rivayeti nakleder, sonra da der ki : Buhari ve Miislim'in ~artlarma 
g6re; bu rivayet sahihtir, ancak her ikisi de bu hadisi tahric etmemi§-
lerdir. 1 

Yine Hakim der ki: Bize Ebu Abbas Muhammed ibn Ya'kub ... 
Cubeyr'den rivayet etti ki; o, §Oyle demi§: Ben hacca gittigimde Hz. 
Al§e (r.a.) nin yamna vard.Im. Hz. Ai§e bana dedi ki: Ey Ciibeyr; Maide 
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suresini okuyor musun? Ben, evet dedim. Hz. Ai§e: 0, son nazi! olan 
sfuedir. Onda gordtigtintiz helallar1 helal saym, haramlan da haram 
saym. Sonra Hakim der ki : Bu hadis Buhari ve Miislim'in §artlanna 
gore sahihtir, a:ncak onlar bu hadisi tahric etmemi§lerdir. Aym hadisi 
Ahmed ibn Hanbel. . . Muaviye ibn Balih kanallyla rivayet ettikten 
sonra §U ifadeyi ekler : 

Ben ona Rasulullah (s.a.) m ahlakm1 sordum. Hz; .Ai§e dedi ki, o'nun 
ahlak1 Kur'an'm kendisi idi. Bu hadisi Nesei de ibn Mehdi'den rivayet 
eder. .. ~, \ .'.:::) \ ~ \ . 
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1 - Ey iman edenler, akidleri yerine getirin. Siz ih

ramh iken avlanmay1 helal gormeksizin; size bildirilecek
ler mustesna, hayvanlar size helal kllmm1~tir. 1\luhakkak 
ki Allah, diledigini hukmeder. 

2 -. Ey iman edenler, Allah'm ni~anelerine, haram 
olan aya, hediye olan kurbanhga, gerdanllkh hayvanlara 
ve Rablanndan nimet, nza taleb ederek Beyt'ul Haram'a · 
gelenlere hurmetsizlik etmeyin. ihramdan c;lk1nca avlanm. 
Sizi Mescid-i Haram'dan allkoyduklan ic;in bir kavme olan 
kininiz, sizi haddi a~maya sfrrfrklemesin. iyilik ve takva 
uzerinde yardrmla~1n. Gunah i~lemek ve a~rr1 gitmek uze
rinde yardrmla~may1n. Allah'tan sak1nm, muhakkak ki, 
Allah'1n cezas1 ~iddetlidir. 
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iman F.denlere Helal Kilman ~eyler 

tbn Ebu Hatim der ki : Bize Nuaym -ibn Hannad... Maan veya 
Avf'dan -ya da her ikisinden- nakletti ki; adamm biri Abdullah ibn 
Mes'ud'a gelerek §oyle demi§ : Bana ahd et. Abdullah ibn Mes'ud detni§ 
ki: Allah Teala'mn «Ey iman edenler, ahidleri yerine getirin ... » ayetini 
.i§ittigin zaman, ona kulagm1 ver. <;iinkii bu ·ayette hay1rlar emredil
mekte, §erler nehyedilmektedir. ibn Ebu Hatim der ki : Bana Ali ibn 
Hiiseyn... Ziihri'den nakletti ki; o, §Oyle demi§ : Allah Teala «Ey iman 
ed·enler» buyurdugu zaman; o buyrugu yer'ine getirin. <;iinkii Rasulul
lah (s.a.) da anlardand1r. Ahmed ibn Sman ... Hayseme'den rivayet eder 
ki; o, §6yle demi§ : Kur'an'da yer alan her «ey iman edenler» ifadesi 
Tevrat'daki «ey mi.skinler» ifadesinin ayn1d1r. Ahmed ibn Sinan'm Zeyd 
ibn Ismail kanahyla ikrime ve ibn A'bbas'tan riva.yet ettigi hadiste, 
ibn Abbas §Oyle der : «Kur'an-1 Kerim'de yer al'an «Ey iman edenler» 
ayetinin hepsinde Hz. Ali iman edenlerin efendisi, dege'l"lisi ve emiri
dir. Ebu Talib oglu Ali miistesna Rasulullah (s.a.) m ashabmm hepsi 
Kur'an'da itaba ugrarnl§tlr. 

Hz. Ali Kur'an'm hie; bir ayetinde itaba ma'ruz kalmarni§tlr. Bu 
hadis, garibdir, lafz1 miinkerdir. isnad1, iizerinde dikkatle durulmas1 
gereken bir isnaddir. Nitekim Buhari, bu hadisin ravileri arasmda yer 
alan isa ibn Ra§id'in me~hul ve onun nakli.ndn miink·er oldugunu bil
dirir. Ben de derim ki; bu hadisin ravileri arasmda yer alan Ali ibn Bii
zeyme her ne kadar sika (giivenilir) blr ravi ise de, a§m bir ~ii'dir. Ve 
onun na;klettigi · bu tiirden rivayet itham edilmi§, kabul gormemi§tir. 
Bu hadiste yeralan «Ebu Talib oglu Ali miistesna peygamberin ashabm
dan hepsi Kur'an-1 Kerim'de itaba ugraml§tlr,l> ifacte~ine gelince; bu
nunla sadakay1 emreden ayete i§aret ed.ilmi§tir. <;iinkii bir c;ok ki§i ta
rafmdan nakledildigine gore; Hz. Ald'den ba§ka kimse bu emir ile amel 
etmemi§tir. Ve bu sebeple Allah Teala'mn «Huslisi konu§mamzdan on
ce sadaka vermekten iirktiiniiz mii ki, ; bunu yerine getirmediniz? Ama 
Allah tevbenizi kabul etmi§tir. Oyleyse namaz1 k1lm, zekatl .verin, Al
lah'a ve Peygamberine itaat edin. Allah i§lediklerinizden haberdardir.» 
(Miicadile, 13) ayeti nazil olmu§tur. Bu ifadenin bir itab oldugu go
rii§ii, iizerinde durulmas1 gereken bir gorii§tiir. <;iinkii soylendigine go
re; bu emir viicub ifade etmez, mendub bir emirdir. Kald1 ki bu, mii'min
ler ic;in daha yap1lmazdan once neshedilmi§tir. Asha.bdan hic;bir kim
sede bunun tersine bir davram§ goriilmemi§tir. Hz. Ali'nin Kur'an'da 
hie; bir §ekilde itaba ugramad1g1 gorii§iine gelince; bu gorii§iin iizerinde 
de dikkatle durulmas1 gerekir. <;iinkii Enfal suresinde Hattab oglu 
Orner miistesna herkese itab varid olmu§tur. Bu ve bundan anceki ifa
deden de anl~1hyor ki; bu hadis zay1ftlr. Dogruyu en iyi Allah bilir. 

Tefsir, C, V. F . 131 
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ibn Cerir Taberi der 'ki: Bana MU.senna .. , Yunus'tan nakletti ki; 
o, Muhammed ibn Miislim'in §oyle dedigi:ni bildirmi§: Ben Rasulullah 
(s.a.) m Amr ibn Hazm'1 Necran'a el~i olarak gonderdiginde, ona yaz
dlgi mektubu okudum. Mektup Amr ibn Hazm'm oglu Ebu Bekr'in ya
rundaydi. Orad-a §Oyle buyuruluyordu: Bu, Allah ve Rasuliinden a~lkla
madrr: «Ey iman edenler, akidleri yerine getirin.» Ve bu ayet «Dogrusu 
Allah, hesab1 ~abuk gorendir.» (Maide, 4) k1smma kadar yazilmi§tl. 

ibn Ebu Hatim der ki: Bize Ebu Said ... Amr ibn Hazm'm oglu 
Muhammed'in oglu Ebu Bekr'in oglu Abdullah'dan nakletti. 0 da ba
basmm §oyle dedigini bildirmd§ : Bu, Allah Rasilliiniin Amr ibn Hazm'a, 
Yemen halkma iyiyi ogretmek, siinneti ta'lim etmek ve sadakalanru top
lamak iizere gonderdiginde yazllll§ oldugu mektup olup bizhn katlmlz
da sakhd1r. Rasulullah Amr ibn , Hazm'a mektup yazmi§, ahid vermi§, 
emrini bu mektubunda §6yle bildirmi§tir: Rahman ve Rahim ohin Al
lah'm ad1yla. Bu, Allah ve Rasuliinden bir mektuptur: «Ey iman eden
ler, akidleri ~erine getirin.» Bu Allah'm Rasulii Muhammed'in Amr ibn 
Hazm'a Yemen'e gonderdiginde ya:zmi§ oldugu ahiddir. Biitiin i§lerin
de AUa:h'tan korkmasmi ona emretti. Qiinkii Allah kendisinden korkan 
ve ihsan edenlerle beraberdir. 

«Akidleri yerine getirin.>> ibn Abbas, Miicahid ve daha ba§kala:n 
derler ki: Buradaki <(akidler»den maksad; ahidlerdir. ibn Cerir bu ko
nuda icma' oldugunu sayler ve der ki : Ahidler, iiz:erinde yemin ve ben
zeri §ekilde sozle§ilen sozlerdir. Ali ibn E'bu Talha, Abdullah ibn Abbas'
tan nakleder ki; burada yer alan «akidler>> kelimesi ahidler demektir. 
Yani AUah'm helal ve haram k1ldigJ §eyler ile, Kur'an-1 Kerim'de be
lirttigi hadler ve farzlardir. Siz bu emirleri ¢gnemeyin, farzlan ter
ketmeyin. Sonra Cenabi Allah, bu konuda daha §iddetli davranarak 
§6yle buyurmu§tur: «Onlar ki; soz verdikten sonra Allah'm ahdini bo
zarlar, Allah'm birle§tirilmesint emrettigi §eyleri kopanrlar.» (Bakara, 
27). 

Dahhak da buradaki akidlerden ma!ksad; Allah'In helal ve haram 
kildigi §eyler, Hz. Peygambere ve kitaba iman etmeyi kabul eden ki§i
lerden almi§ oldugu, Allah'm helal ve haramlarla, farzlanru yerine ge
tirmelerine dair sozlerdir. Zeyd ibn Eslem ise, akidlerin alti tane ol
dugunu sayler. Bunlar AHah'm akdi, yemin akdi, ortaJklik akdi, ali§-ve
ri§ akdi, nikah akdi ve hilf akdidir. Muhammed ibn Ka'b ise bu akid
lerin be§ tane oldugunu, cahiliyert yemini ile mufavada ortakllgmm da 
bunlar arasmda bulundugunu bildirir. 'Bazilari bu ayete dayanarak ah§ 
-veri§ meclisinde s~me hakkmm ·bulunmadlgiru one siirmii§lerdir. Ve 
demi§lerdir ki; bu ayet akdin luzumuna ve sabit olduguna delalet eder. 
DolayiSiyla mecliste se~me hakklllill bulunmamasmi gerektirir. Bu, 
Ebu Hanife ve Malik'in gorii§iidiir. ~afii ve Ahmed ibn Hanbel ile 
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Cumhur buna muhalefet etmi§lerdir. Bu konuda delil Buhari ve Miis
lim'de sabit alan Abdullah ibn Amr'm naklettigi §U hadistir : Rasulul
Iah (s.a.) buyurdu ki: Alan ve satan meclisten aynlmad1kc;;a muhayyer
dirler. Buhar!'nin bir baska ifadesi de §6yledir : 

iki ki§i all§-veri§ yaptlklarmda, meclisten a.ynlmad1klan siirece 
muhayyerdirler. Bu hadis, satl§ sozle§mesini ta'kib eden meclisde mu
hayyerligin varhg1 ic;;in bir delildir. Ancak bu, akdin liizumsuzlugunu 
gerektirmez. Aksine akid, §eriat bak1mmdan ah§-veri§in gereklerinden
dir ve akde uymak, akdi yerine getirmenin miitemmimidir. 

<(Hayvanlar size helal kilmmi§tlr.» Buradaki ( l"t..;')'\ ) ; deve, Sl· 

g1r ve koyundur. Hasan, Katade ve ba§kalan boyle demi§lerdir : ibn 
Cerir Taberi, araplann yamnda ( l"l,.;')'\ ) hayvanlar ta'biri ile kas
dedilenler bunlardan ibarettir, der. Abdullah Ibn Orner, Abdullah ibn 
Abbas ve daha ba§kalan da bu ayeti esas alarak; anas1 kesilip de kar
nmdaki yavrusu olecek olursa, yavruyu yemenin miibah oldugunu be
yan etmi§lerdir. Bu konuda Siinen kitaplannda varid olan hadisi Ebu 
Davud, Tirmizi ve ibn Mace rivayet etmi§lerdir. Miicahid kanahyla .. . 
Ebu Said'den nakledilen bir hadiste denilir ki; ey Allah'm RasiUii, biz 
karmnda yavrusu tulunan koyunu veya inegi veya di§i deveyi kesiyo
ruz. Yavrusunu atahm m1, yiyelim mi? dedik. Rasulullah; isterseniz 
onu yeyin, c;iinkii anasmm kesilmesi, onun 'kesilmesidir, buyurdu. Tir
mizi, bu hadisin hasen oldugunu soyler. 

Ebu Davud der ki; Bize Muhammed ibn Yahya ... Cabir ibn Abdul
Iah'dan nakletti ki; Rasulullah (s.a.) §Oyle buyurmu§tur: Yavrunun 
kesilmesi, anasmm kesilmesidir. Bu rivayet yalmzca Ebu Davud'da 
vardrr. 

«Size bildirilecekler miistesna olma:k iizere» Ali ibn Ebu Talha, 
ibn Abbas'tan nakleder ki; bildirileceklerden maksad; Olii, kan ve domuz 

, etidir. Katade, bununla oliiniin ve Allah'm ad1yla kesilmeyen hayvan
larm kasdedildigini soylemi§tir. 

Dogrusunu Allah bilir ya; burada istisna edilenler «Olii, kan, do
muz eti, Allah'tan ba§kas1 adma bogazlananlar, vurularak, yuvarlana
rak, veya siisiilerek olen, y1rtlci hayvan tarafmdan parc;;alan<J,nlar, -can-. 
Ian c;;1kmadan evvel- kestiginiz miistesna, dikili ta§lar iizerine kesilen
ler ve fal oklanyla kismet araman1z, size haram kilmmi§tlr. 11 (Maide, 3) 
ayetinde zikredilenlerdir. Bunlar her ne kadar ( l"l..;')'\ ) hayvanlar 
ta'birinin i;erisinde yer ahyorlarsa da bu, gec;;ici hallerinden dolay1 ha
ram kllmml§lardu·. Keza, dikili ta§lar iizerine kesiJen hayvanlar da, fal 
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oklanyla kismet aramak da haramdJ.r. Bunlartn istidraki ve telahuku 
mumkiin degildir. Bunun i~in Allah Teala: «Size bildirilecekler mi.is
tesna, hayvanlar helal kilmmi§tlr» buyuruyor. Yani ancak size haram 
oldugu bildirllecekler ile baz1 hallerde haram saytlanlar miistesnadir. 

«Siz ihramli iken avlanmayt helal gormezsiniz.» Bazilan bu ayeti 
hal sayarak mansub okumu§lardJ.r. «Hayvan:lar»dan maksad; deve, 
koyun ve s1g1r gibi evcil hayvanlarla, ceylan, yaban ~i gibi vah§i hay
vanlardir. Evcil hayvanlardan yukarda saytlanlar istisna edilmi§, vah§i 
hayvanlardan da ihramh iken avlanmalari yasaklananlar mi.istesna ki
lm~tir. 

Denildi ki; bu ayetten ma:ksad; buttin hallerde hayvanlan size 
helal kildik, oyle ise siz, ihramli iken avlanmayt haram kabul edin. 
<;tinku Allah Teala bOyle hukmetmi§tir. Allah, buttin emir ve yasakla
nnda yegane hukum sahibidir. Bunun i~in muteakiben «Muhakkak' ki 
Allah, d.iledigini hukmeder.» buyurmU§tur. 

ccEy iman edenler, Allah'm ni§8.nelerine hurmetsizlik etmeyin.1l ibn 
Abbas buradaki <1ni§aneler»den maksadm; haccm menasiki oldugllnu 
b'ildirir. Mucahid ise Safa He Merve'd'ir, der. Kurban ise Allah'm §eairin
dendir. Denildi ki; Allah'm ni§Anelerinden maksad; yasaklandir. Bu 
takdirde; Allah'm haram klldJ.gi yasaklaniu, helal saymaytn, manas1 an
la§Ilir. Bunun i~in ayetin devammda «Haram olan aya da» buyurulmu§
tur. 'Bu ifade He haram olan aym saygm1Igm1 kabul etmek kasdedil
mi§tir. Keza Allah'm i§lenmesini yasaklad1~ sava§a ba§lamak ve ha
ramlardan ka<;mmak gibi konular da burada kasdedilmektedir. Nitekim 
bir ba'§ka ayet-i kerime'de §oyle buyurulur: «Sana haram ayda sava§
tan sual ederler. De ki; o ayda sava§mak, buyuk bir g'(inahhr.,, (Bakara, 
217). Ve yine bir ba§ka ayett,e de §oyle buyurulur : «Allah katmda ay
l~nn saylSl onikidir ... l> (Tevbe, 36) 

Buihari'nin Sa:hih'inde Eibu Bii'kre'den nakledilir ki; Rasulullah 
(s.a.), veda haccmda §oyle buyurmU§tur : Zaman Allah~m gokleri ve 
yeri yarattlg1 gunde oldugu §ekle yeniden donup geldi. Y1l, oniki aydi.r. 
Haram olan dort aytn u~u birb'iri ard1s1ra gelir, bunlar ZUlka'de, zm
hicce, Muharrem aylandir. Bir de ~a'ban ile Cumadelahir arasmda bu
lunan. Mudar Receb'idir. Mudar Receb'i, Mudar kabilesinin sava§I ya
sakladigi ay olmas1 sebebiyle Receb'e bu isim verilmi§tir. Bu hadis-i 
'§erif gosteriyor ki, Selef-i sa-Iihinden bir gruba gore; haram aylann 
haramligi, ahtr zamana kadar devam edip gitmektedir. 

Ali ibn E'bu Talha, ibn Nb'bas'tan nakleder ki; «Haram olan aya 
da.>> kavlinden maksad; bu ayda da sava§mayi hel&l kllmaym, demek
tir. Mukati1 ibn Hayyan, AbdUlkerim ibn Malik el-Cezeri de boyle de~
mi§tir. ibn Cerir Taber1r bu gOrU§U tercih etmi§tir. Cumhur ise bu aye
tin mensuh oldugu goru§Undedir. Ve onlara gore haram aylarda sava§I 
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ba§l.atm8)k caizdir. <;i.i.nkii onlar, «Haram aylar ~lkmca mii§rikleri ne
rede bulursaruz oldiiriin.» (Tevbe, 5) ayetine istinad ederek derle'r ki; 
kasdolunan dort ayd1r. Hi~bir ay, digerinden haram olarak istisna edil
memi§tir. 

imam Ebu Ca'fer Taoori, haram aylarda §irk ehliyle sa.va§mayi 
Allah'm helai k1ld1g1 konusunda icma' bulundugunu nakleder. Yllm 
diger aylan da boyledir. i ·bn Cerir devaml·a der ki: Yine Cumhur §U 

konuda da icma' etmi~tir : Mii§rik ooynuna vey.a iki bilegine biitiiniiyle 
Harem-i ~erif'in aga~lannm kap~1gmdan gerdanhk yapmi§ olsa da; 
bu, kendisini oliimden kurtaran bir eman sayilmaz. Daha once miislii
manlarla bir zimmet sozle§mesi veya eman akdetmemi§Se ' ge~erli cJ.e
gildir. Bu konu, ba§ka bir eserde detayll olarak a~1klanacakt1r. 

«Hediyye olan kurbanlara, rgerdanllkh hayvanlara» Allah'm evine 
hediyye olan kurbanllg1 gotiirme'kten vazg~meyiniz. <;iinkii bunlarda 
Allah'm ni§anelerine saygi ~evzu-u bahistir. Bu hayvanlarm boynuna, 
oteki hayvanlardan ay1rdedilmek iizere ve Ka'be'ye armagan olara$ 
gatiiriilmek l.stendigi bilinip, ona kotiiliikle y.akla§malk isteyenlerin ka
\!mmasim saglamak ve aynca bu §ekilde Allah'm evine hediyye gon
dereceklere ornek olma:k iizere, hayvanlann boynuna gerdanhk tak
maktan da vazge((meyiniz. Qiinkii Ka'be,.ye hediyye olarak kurban gO. 
tiirmeye davet eden kimseye, tabi olanlarm ecri kadar miikafat vard1r. 
Aynca kendilerinin miikafatmdan da hi\!bir §ey e~tilmez. Bunun i~in 
Hz. P.eygamber (s.a.) haccettigi zaman; zu'l-Huleyfe'de geceledi. Sabah 
olunca say1lar1 dokuzu bulan e§lerini ziyaret etti. Soilra yikan1p giizel 
kokular siiriindu. Ve iki rekat namaz klld1. Sonra kurbaruru gostererek; 
ona gerdanhk yapt1. Halka haec ve umre haberini verdi. O'nun kurbaru 
pek ~ok deve idi. En giizel §ekil ve renkte altffil§m iizerinde deve kur
ban etmi§ti. Nitekim ibu konuda Allah Teala §oyle buyurmu§tur : «Bu, 
boyledir. Kim Allah'1n ni§8.nelerine hiirmet ederse, bu, kalblerin tak
vasmdandiv> (Haec, 32). 

rSeleften baz1lan demi§lerdir ki; Allah'm ni.§anelerine sayg1 gaster
mek demek; k'urbamn giizelini ve besilisini se~mek demektir. Ali ibn 
Ebu Talib der ki; RasuluUah (s.a.) bize goz ve kulaga dikkat etmemizi 
emretmi§tir. Bu hadisi Siinen e'hli muhaddisler rivayet ederler . . 

Mukatil ibn Hayyan der ki; «Gerdanhkll hayvanla:ra» ayetinden 
maksad; onu helal saymaym, demektir. <;iinkii cahiliyet ehli, haram · 
aylann di§mda yurtlarmdan <;Iktlklan zaman kendilerine yiin ve kll
dan gerdanllk yaparlard1. Mekke'li mii§rikler de Harem-i ~erif'in agaci
mn ka:bugundan gerdanhk yaparlar ve ooylece kendilerini emniyette 
hissederlerdi. ibn Ebu Hatim bunu rivayet ettikten sonra der ki; bize 
Muhammed i:bn Ammar ... ibn Abbas'tan nakleder ki; o, §oyle demi§tir: 
Bu ~urede iki ayet neshedilmi§tir. Birisi gerdanhk ayeti, digeri de : 
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«Eger sana gelirlerse ya aralarmda hiikm~t veya onlardan yiiz gevir.» 
ayetidir. Mi.inzir ibn §azan bize nakletti ki ... ibn Avn §oyle demi§: Ben 
Hasan'a Maide suresinden neshedilen boliim var m1? diye sordugum
da; o, hayir, dedi. 

Ata der ki; mii§rikler, Harem-i §erif'in agaglanndan gerdanllk 
yap1yor ve boylece kendilerini emin klllyorl'ardl. Allah Te,ala, bu sebeple 
oradaki agac;lan koparmay1 yasaklami§tlr. Mutamf ibn Abdullah da 
boyle demi§tir. 

((Ve Rablanndan nimet, nza taleb ederek Beyt'iil-Haram'a ge
}enlere de hiirmetsizlik etmeyin.» ' 

Allah'm evine emin olarak gelenlerle ve Allah'm Iutfunu, ho§nud
lugunu taleb ederek gelenlerle sava§mayi he1al saymaym. Onlar1 Al
lah'm evinden allkoyup, engelleyip, tahrik etmeyin. Miicahid, Ata, 
Ebu'l-Aliye, Mutarrif ibn Abdullah, Abdullah ibn Zeyd ibn U:rneyr, 
Rebi' ibn Enes, Katade ve Mukatil ibn Hayyan <<'Riablarmdan nimet, nza 
taleb ederek)) kavliyle; ticaretin k'asdedildigin'i s<:iyi'emi§lerdir. Daha once 
Blikara sftresinde gec;en ((Rabb1mzm lutf-u keremini aramamzda bir 
gi.inah yoktur.» (Bakara, {98) ayetini de aym §ekilde tefsir etmi§lerdir. 

ibn Abbas, bu ayetteki «nza taleb ederek» kavl'inden matksad; haec 
ederek Allah'm ho§nudlugunu kazamrlar, demek oldugunu soylemi§tir. 

ikrime, Siiddi, ibn Ciireyc bu ayetin Hutam Ibn Hind el-Bekri hak
kmda nazil oldugunu bildirirler. Hutam, Medine'nin otlagma saldir
IDl§tl. Ertesi yll Allah'm evinde umre yapmak istedi. Ashabdan bir kis
rni, onun online c;1karak Ka'be'ye gitmesine engel olmak istedHer; Bu
nun iizerine Allah Azze ve Celle ((Ve Rab1anndan nimet, r1za taleb ede
rek Beyt'iil-Haram'a gelenlere hiirmetshdik etmeyin.» buyurmu§tur. 

ibn Cerir Taberi, bu konuda icma' bulundugunu nakleder. Eman 
bulunmad1g1 siirece ister Beyt'iil-Haram'da, ister Beyt'iil-Mukaddes'de 
bulunsun; mii§riklerin oldiiriilmesi, cai:zldir. Qi.inkii mii§rikler hakkm
daki bu hiikiim mensuhtur. En iyisini Allah bilir. inkar ederek, Allah'a 
§irk ko§arak ve kiifiir ile Ka'be'yi kasdedenlere gelince; onlar da Ka'be'ye 
girdirilmezler. Qiinkii Allah Teala, §Oyle buyurmaktadlr : ((Ey iman 
edenler, dogrusu mii§rikler pistirler. Bu sebeple bu y1llanndan sonra 
onlar Mescid-i Harama yakla§masmlar.» (Tevbe, 28). Bu sebeple Ra- , 
sulullah (s.a.), hicretin 9. senesinde Hz. Ebubekir'i haec emiri ta'yin 
edince, Hz. Ali'yi gondererek, Rasulullah'a vekalet yoluyla Tevbe sure
sini yiiksek sesle halka ilan etmesini emret~ ve o ytldan sonra mii§
riklerin Ka'be'yi haccedemeyeceklerini ve Beytullah'I ~Iplak olarak ta
vaf edemeyeceklerini ilan ettirm~tir. 

Ibn Ebu Talha, Abdullah ibn Abbas'tan ((Ve Rablanndan nimet, 
rrza taleb ederek Beyt'iil-Haram'a gelenlere» ayeti konusunda §Oyle 
dedigini rivayet etmi§tir : 
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«Beyt el-Haram'a gelenlere>> Yani haram eve dogru yonelenlere, 
demektir. <;unkii o s1rada mii'minler ve mii§rikler, Beyt el-Haram'a 
hacca gidiyorlard1. Allah Teala mii'minlerin, herhangi bir kirnseyi Al
lah'm evini haccetmekten engellemelerini yasakhyor. ister mu'min, is
ter kafir olsun; Allah'm evini haccetmek isteyenlere herhangi bir §ey 
yapllmasm1 men'ediyor. BUahere «dogrusu mii§rikler ancak pistirler. 
Bu y1llarmdan sonra mescid-i haram'a yakla§mas1nlar)) ayeti ile, ((ffiii§
riklerin, Allah'm mescidlerini ta'mir etmeleri olur §ey degildir.n Ayeti 
ve «Allah'1n mescidlerini ancak Allah'a ve ahiret giiniine inanilll§ olan
lar ta'mir eder>> ayetleri~i indirerek mii§riklerin mescid-i Haram'a gir
mesini yasaklad1. 

Abdiirrezzak der ki; bize Ma'mer Katade'den «hediye olan kurban
hga, ,gerdanlrkh hayvanlara, ve Rablarmdan nimet, R1za taleb ederek 
Beyt'iil-Haram'a gelenlere hiirmetsizlik etmeyinn ayetinin mensuh ol
dugunu soylemi§tir. Cahiliyet devrinde bir ki§i, e.vinden hac maksad1yla 
c;Iktlgmda, agac;tan gerdanhk talnmrd1 ve bOylece bir daha kimse ona 
sald1rmazd1. Donii~iinde de s~dan orme bir gerdanhk tak1rurd1 ve bir 
daha ona kirnse engel olmazd1. 0 smclarda heniiz mii§rikler, Beytul
lah'ta;n ahkonulmu§ degillerdi. Miislfunanlar harl1m ayda sava§mamak 
ve Beytullah'ta harb etmemekle emrolunmu§lardl. Bilahere ccMii§rikleri 
buldugunuz yerde oldiiriin)) ayet-i celile'si bunu nesh etmi§tir. ibn Cerir 
de,r ki: ccGerdanhklara>> kavlinden maksad; harem'de gerdanllk takan 
ki§iyi emin saytruz, demektjr. ( ..... ... . ) 

ccihramdan c;1kmca avlamn)) yani ihramda, i§inizi bitirip helal 
hale geldiginiz zaman; avlanma v.s. gibi ihramh iken size haram 
olan §eyleri miibah k1ld1k. Bu; yasaktan sonra gelen bir emirdir. 
Tecriibenin kararla~tlrd1g1 <;logru §Udur; hiikiim; yasaktan once 
nasll ise, ona di:indiiriiliir. Eger hiikfun vacib idiyse, donii~ de vacib olur. 
Eger miistahab idiyse, donii§ de miistahab olur. Eger miibah idiyse, 
donii§ de miibah olur. Bu emrin, viicub ifade ettigini soyleyenlere birc;ok 
ayet-i kerime'yle kar§Illk verilir. Miibah oldugunu belirttigini si:iyle
yenlere de, ba§ka ayet ile kar§Ihk verilir. Delillerin dayand1g1 esas, bii
tiiniiyle bizim ·zi!krettigimizdir ki, bazl usul bilginleri de bunu tercih et
mi.~lerdir. All'ah en iyisini bilendir. 

((Sizi mescid-i haram'dan ahkoydulklari ic;in bir kavme alan kininiz, 
sizi haddi a§maya siiriiklemesin.» Baz1 k1raet bilginleri bu ayeti §U §e-. 
kilde okumU§larcilr : ( r..5 ).J....4 .;_,\ ) A.yetin manas1 ac;1ktlr. Yani sizi 
mescid-i haram'a gitmekten allkoymu§ olan bir kavme kin beslemeniz, 
-ki bu Hudeybiye sav~mm oldu~u y\1 me.yd&\.a 'E,eln.U.~\.'1.- ~\\aW1.n. 

hi.ikmi.inii a§mamza vesile olmasm. Haddi tecaviiz ederek zuliim ve dii§
manlikla kiS'as uygulamaruza neden olmasm. Aksine Allah'm herkes 
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i~in emir buyurdugu, adalet esasma gore hUkmedin. Bu ayet-i kerime 
ileride gelecek olan §U ayet gibidir: 11Bir kavmin yaptlklan, sizi adalet-' 
ten ahkoymasm. Adalet edin; bu, takvay~a daha yakmd1r.)) Yani baz1 
milletlere olan kininrz, sizi adaleti terk etmeye sfuiiklemesin. Adalet, 
herkes hakkmda ve her tiaiUkarda vacibdir. Selef-i salihin'den baaalan 
demi§lerdir ki: Senin hakklnda Allah'a 1syan etmi§ olan ki§iye kar§I, 
senin onun hakkmda AHah'm emrine itaat etmen kadar iyi bir davram§ 
yoktur. Goklerle yeryiizii, adalet tizerine kaimdir. 

~ibn Ebu Hatim der ki : Bize ba'bam ... Zeyd ibn Eslem'den nakletti 
ki; o, §Oyle demi§ : Hudeybiye giinti mti§rikler mti'minlerin Allah'm evi
ne gitmelerine engel olduklan. zaman, bu davram§lan RasUlullah (s.a.) 
ve ash~bma c;ok ag1r geldi. Bu s1rada dogu halkmdan olan mti§rikler
den bir topluluk, umre maksad1yla onlarla kar§Ilru}tlklarmda, peygam
berin ashab1 dediler ki : Onlar, bizim arkada§lannnzi AHah'm evini zi
yaret etmekten allkoyduklan gibi, biz de onlan bundan al1koyallm. Bu
nun tizerine Allah Teala, bu ayeti indirdi. 

( · ~T.:.:.:JI ) ('kin\) demektir. ibn Abbas ve digerleri boyle demi§-
lerdir. ( ........ . ) 

((iyilik 've takva iizerine yard1mla§m. Giinah ~lemek ve 'a§lrl gitmek 
iizerinde yardimla§maym.)) Allah Tea1a mii'min kullarma, iyi ve giizel 
fii:lleri i§lemek, kottiliiklerden sakmmak ve takva U:zere ·birle§ffiek konu
sunda yardrmla§may1 emrediyor. Bat1l, giinah ve yasak iizerinde yar
dimla§IP destekle§meyi yasakhyor. ibn Cerir der ki : ((Giinah)); Allah'm 
yapllmasm1 emrettigi §eyleri yapmamaktlr. 11Dii§manhk)) ise, Allah'm 
dininiz konusunda size gosterdigi hududu a§maktlr. Siz ve sizden ba§
kalan hakkmda koymu§ oldugu farzlan tecaviiz etmektir. imam Ah
med ibn Hanbel der ~ki: Bize Hii§e:ym ... Enes 'ibn Ma1ik'den nakletti ki, 
RasUlullah (s.a.) §Oyle :buyurmu§: ister zalim olsun, ister m81Zlum olsun 
karde§ine yard1m et. Denildi ki : Ey Allah'm Rasul ii mazl ftm ise, ona 
yardlm ettigim bellidir, zruim ise nas1l yard1m edecegim? RasUlullah 
(s.a.) ·buyurdu ki: Sen onu tutup ahkoyarsm. i§te bu durumda ona yar
dlrn bOyledir. Hii§eym'den bu hadisi nakil konusunda Buhari mtinferid 
kalml§tlr. Halbuki Buhari ve Mtislim, Sabit kanal1yla Enes ibn Malik'-· 
ten naklederler ki; Rasfllullah (s.a.) '§i:>yle buyurmU§: ister zalim olsun 
ister mazlum olsun, karde§ine yardrm et. Denildi ki : Ey · Allah'm Ra
sftlti, mazhim ise yardrm ederim. Bu; boyle. Y'a zalim ise ona nas11 yar
dlm edeyim? RasUlullah (s.a.) buyurdu ki: Onun zulmiine engel olur
sun, i§te senin ona yard1nnn bOyledir. 

imam Ahmed der ki: Brze Yezid ... peygam'berin ashabmdan bir 
zat-tan nakletti ki; Rasulullah (s.a.) §Oyle buyurmU§ : 
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!nsanlarm arasma kab§IP onlann eziyyetlerine sabreden mii min, 
i.rusanlarm arasma kati§mayJ.p, onlarm eziyyetlerine sahretmeyen mii'
min'den ecir bakiiDindan daha biiyiiktur. Aym hadisi Ahmed Ibn Han
bel; AbduJlah ibn Orner kanallyla ... Yahya ihn Vessfub'dan rivayet edeT 
ki; o Peygamberin ashabmdan ya§h ·bir kf§iden §Ciyle dedigini duymu§: 
in.sanlann arasma katl§Ip, onlarm eziyyetlerine sabreden mii'min; in
sanlarm aras1na kati§maJ1p, onlann e·ziyyetlerine sa;bretmeyen mii'
minden daha hay1rhd1r. Bu hadisi Tirmizi, §u'be kanahyla ve ibn Mace 
Ishak ibn YU.suf kanahyla ve her ikisi birlikte A'me§'ten rivayet eder-

• I • 

ler. Hafiz Ebu Bekr el-Bezzar. der ki~ bize Ibrahim Ibn Abdullah ... Ab-
dulla:h'tan nakletti ki; RasUlullah (s.a.) §Ciyle buyurmu§tur: Bir hayra 
dela.Iet eden, onu i§leyen gibidir. Sonm Ebu Bekr el-Bezzar der ki; biz 
bu hadisin sadece bu isnadla rivayet edildi~ini biliyoruz. Ben derim ki; 
bu hadisin sahih bir de mesnedi vardlr. ~oyle ki: «Kim bir dogru yola 
davet ederse; o kimseye tabi olanlann mUka.fat1 kadar -k1yamet gii
niine kadar- miikafat verilir. Aynca onlann miikafatlanndan hic;bir 
§ey eksiltilmez. Kim de bir sap1khga davet ederse, k1yamet giiniine kl:l.
dar ona tabi olanlann giinahlar1 kadar o kimseye de giinah yaz11lr ve 
onl'ann giinahlanndan hi~bir §ey eksiltilmez. Ebu Hatim et-Taberani 
der ki; bize Amr ibn ishak ... Abbas ibn Yunus'tan nakletti ki; Ebu'l
Hasan ona Rasulullah (s.a.) m §Ciyle dedigini soylemi§ : Kim, bir ki§i
nin zalinl oldugunu bilerek ona yardlm etmek iizere zalim ile birlikte 
yiiriirse; islam'dan dl§an glkmi'§ olur. 



2090 iBN KESiR (Ciiz: 6; Sllre: 5 

3 Olii, kan, domuz eti, Allah'tan ba§kas1 ad1na bo-
gazlananlar, bogularak, vurularak, yuvarlanarak veya sii
siilerek olen, yrrtic1 hayvan taraf1ndan parc;alananlar, can
Ian c;rkmadan evvel kestiginiz miistesna, dikili ta§lar iize
rine kesilenler ve fal oklar1yla kismet araman1z size ha.ram 
kihnmi1]tlr. Bunlar faslkliktlr. Bugiin, kiifredenler sizi di
ninizden etmekten iimitlerini kesmi§lerdir. Oyleyse onlar
dan korkmay1n da Ben' den korkun. Bugiin, dininizi kemale 
erdirdim, iizerinize olan nimetimi tamamlad1m ve size din 
olarak !slamiyeti begendim. Her kim ki ac;llktan darda ka
hrsa giinaha kaymaks1z1n (bunlardan yemege mecbur 
olursa) muhakkak ki, Allah Gafur'dur, Rahim'dir. 

iman EdenleJ'e Haram Kilman ~eyler 

Allah Teala kullanna, ~daki §eylerin ve benzerlerinin yenme
sini yasaklayan bir haber bildirmektedir. «Olii», hayvanm avlanmadan 
ve bogazlanmadan amnda Olmesidir. Olii etirun yasaklanm~un; onu, ka
nmm bogmas1 yoniiyle zararh olmasmdand1r. ·Qunkii akmami§ olan 
kan, dine ve bedene zarar verii. Bu sebeple Alla;h A.zze ve Celle onu ha
ra:m kilml§tlr. Bunun istisnas1 sadece bahkt1r. Balik, ister kesilsin, ister 
kesilmeden olsiin yenmesi hela,ldir. Nitekim imam Malik, Muvatta, isim
li eserindc, imam ~afii ve Ahmed ibn Hanbel Miisned'lerinde, Ebu Da
vud, Tirmizi, Nesei, ibn Mace Sahih'lerinde, ibn Hiizeyme ve ibn Hibban 
Sa:hih'lerinde, Ebu Hiireyre'den naklederler ki, Rasillullah (s.a.) a deniz 
suyu sonlldugunda §6yle buyurmu§tur : Onun suyu tem.izdir, oliisii 
helaldiT. <;ekirge de b6yledir. Nitekim ilerde bu konuyla Ugili hadis ge
lecektir. <cKan»dan matksad; akitllmi§ oland1r. Nitekim Allah Teala bir 
'ba§ka ayet-i kerime'de «ak1t1Irm§ kan» huyurmaktachr. ibn Abbas ve 
Said ibn Ciibeyr de bOyle dediler. ibn Ebu Hatim der ki; bize Kesir 
ibn ~ihab ... ibn Abbfus't•an nakleder ki; Ebu Abbas (Abdullah ibn Ab
bas) a dalak soruldugunda; o, yeyin, demi§. Soranlar; kand1r, dedik
lerinde; ibn Abbas, size ancak ak1blan kan haram kllmm~t1r, diye 
kar§Ihk vermi§. Hammact ibn Seleme de, Yahya ibn Said kanallyla 
Hz. Ai§e'nin; yasaklanan sadece ak1c1 ·kand1r, buyurdugunu rivayet et
mi§tir. 

Muhammed ibn idris e§-~afii der ki; bize Abdurrahman ibn Zeyd 
ibn Eslem .. . Abdullah ibn Omer'den nakletti ki; Rasulull~h (s.a.) §6y
le buyurmu§tur : Sizin i9in iki olii ve iki kan helal kllmmi§tlr. Oliiler, 
bahk ve ~ekirgedir. Kanlar ise, ciger ve dalakt1r. Ahmed ibn Hanbel, 
ibn Mace, Darekutni, Beyhaki de Abdurra!hman ibn Zeyd ibn E;slem'-
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den bu hadisi rivayet ederler ki bu rivayet zayiftlr. Hatta Hafiz Bey
haki der ki; bu hadis, ismail ibn Ebu idris kanahyla ... mer'fu' olarak 
Abdullah ibn Omer'de'n rivayet edilmi§tir. B~n derim ki; her uc;u de 
zay1f ki§ilerdir. Ancak baz1lan digerlerinden daha dogrudur. SUleyman , 
ibn Bilal, Zeyd ibn Esleni kanallyla Abdullah ibn Omer'den baz1 riva
yetlerde bulunmu§Sa da bir klSlm bilginler onu mevkuf saymi§lardir_ 
Hafiz Ebu Zur'a er-Razi bunun daha sa;hih oldugunu soyler. 

ibn Ebu Hatim der ki; bize Ali ibn Hasan ... Ebu Umame'den nak
letti ki; o, §oyle demi§ : Kavmimi Allah'a ve Rasulune davet etmek ve 
islam'm htikUmlerini onlara anlatmak uzere Raswullah (s.a_) be·ni gon
deriili§ti. Ben kavmime 'gittim. Bu srrada bize bir tas dolusu kan ge
tirildi ve kavmim onu yemek tizere topland1. 'Bana da; ey Sudey (Ebu 
Umame'nin ad1) gel de ye, dediler. Ben ise; vay sizin halinize. Ben, size 
bunu yasaklayan tarafmdan gonderildim, dedim. Allah bu konuda hu
klim inzal etmi§tir, dedim. Onlar, nedir bu huklim? deyince, ben de bu 
ayeti okudum. 

I Iaf1z Ebu Bekr ibn Merduyeh, ibn Elbu ~evarib'in hadisinden kendi 
isnad1yla benzer bir rivayeti nakleder ve arkasmdan §Unu ekler: Der 
ki, ben onlan islam'a davet ediyordum, onlar ise benden kac;1yorlard1. 
Onlara; yaz1klar olsun size, bana bir yudum su verin, c;ok susad1m, de
dim. Der ki, uzerlmde de abam var idL Onla.r; hay1r seni olunceye kadar 
susuz b1rakacag1z, dediler. Ebu Umame der ki; tizUldtim ve aba.m1 ba§I
ma ~ektim, §iddetli s1cakta susuz ya.ttlm. Der ki; rti'yamda biri geldL 
Bana halkm ondan daha guzeUni hie; gormedigi bir ~adehde, halkm 
ondan daha tathsm1 hi<; gormedigi bir §arab getirdi, sundu, ben de onu 
ic;tini. ic;er ic;mez uyamverdim. 0 i<;i§ten sonra Allah'a and olsun ki, 
bir daha ne susad1m, ne de <;1pland1m. Hakim Mtistedrek'inde bu olay1 
Ali ibn Hum§az kanallyla Ebu Umame'den nakleder ve aym rivayeti 
zikrettikten sonra; o ic;i§ten sonra bir da.ha ne susad1m, soztinun arka
smdan §Unu ekler : Duydum ki, onlar §(lyle diyorlard1 : Size kavminizin 
yukan tarafmdan bir -adam gelmi§, oyleyse \ ona hurma yedirip sut 
.ic;irmeyin. Sonra bana ic;ecek olarak sut getirildi. Ben; sizin ic;eceginize 
ihtiyac1m yok, Allah ben'i doyurdu ve ic;irdi, dedim.·ve onlara karmm1 
gosterdm_ Son una kadar he psi m tisluman oldular_ ( _____ . __ .) 

«Domuz eti» hem evcili, hem yabanisi et lafZI; yag da dahil olmak 
uzere but lin bolumlerini ic;ine allr. · Burada Zahlri'lerin §'aklabanhg-Ina 
ve «ancak olu veya akitllmi§ kan veya domuz eti olursa mustesnad1r. 
<;unku bu pistir» kavlindeki; «c;tinkti bu pistir» ifadesini deli.l getirerek 
kat1 ve a~m davram§lanna hi<; de ihtiyac; yoktur. Oniar; «c;unku bu 
pistir» kavlindeki zamiri kendi anlayi§lanna gore domuza gondermek
tedirler_ Ancak boylece domuzun btitun bOlUmlerinin pis oldugunu soy
lemektedirler. Bu degerlendirme lligat bak1mmdan uzak Mr anlayl§tlr. 
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<;unku zamir, muzafUn ileyhe degil, muzafa gonderiiir. Ag1k olan ifade 
§Udur ki; et deyince, gerek ah§Ilrm§ orfe gore, gerekse arap dilinden 
anl·a§llan manaya gore; etli olan butun 'bOIUmleri igine ahr. Muslim'in 
Sahih'inde Bureyde kanahyla Rasulullah (s.a.) m §Oyle buyurdugu bil
dirilir: Kim nerde§ir (TaNia) oynarsa, elini domuz etine ve kainna bu
lami§ gibi olur. Buradaki nefret ettirme ifadesi, sadece dokunma igin· 
kullamlmi§t.Ir. Yenme ve besin olarak alma halindeki tehdit ve korkut
ma nas1l olacaktlr? Aynca bu ifade et keHmesinin yag ve benzeri butun 
bolfunleri §umulu i~erisine ald1-gJ,na da delalet etmektedir. Buhari ve 
M'iislim'in .Sahih'leiinde belirtildigine gore; Rasulullah (s.a.) §Oyle bu
yurur: Muhakkak ki Allah raln, olu, domuz ve putun sati§Im yasakla
mi§tlr. Denildi ki : Ey Allah'm RasUlu olu yaglarmm durumu nedir? 
Onunla gemiler s1vamyor, deriler yaglamyor ve halk aydmlanmaya ~all
§Iyor. Rasulullah (S.'l:l..) hayir, o haramd1r, buyurdu. Buhari'nin Sa
hih'inde Ebu Sufyan'dan nakledildigine gore; o, Bizans imparatoru He
raklius'a Hz. Peygamber igin; o, biZJi olu ve kandan nehyetti, demi§ti. 

e<Allah'tan ba§kas1 adma bogazlananlar.» Yani kesUip de uzerine 
Allah'tan ba§kasmm ad1 anllrm§ olanlar da haramd1r. <;unku Allah 
Teala; tum yaratlklanmn kendi adma kesilmesini gerekli kilmi§tlr. Ne 
zaman bu prensibten donillur ve kesilen hayvanlann uzerine put, tagut, 
heykel ve benzeri §eylerin ad1 amhr ve Allah'tan b~ka diger yaratlklar 
zikredilirse; ulemamn icmama gore; bunu yemek haramd1r. Bilginler 
arasmda ihtilat, kas1th veya kas1ts1z olarak kurban edilirken uzerine 
herhangi bir varhgm ad1 an1lmam1§ olan hayvanlarm durumu konu
sundadir. Nitekim bu husus En'am suresinde gelecektir. 

ibn Ebu Hatim der ki: Bana Ali ibn Hasan ... Ebu Tufeyl'den nak
letti ki; o ~oyle demi§ : Hz. Adem yery'iiziine indigi zaman; olU, kan, 
domuz eti ve Allah'tan ba§kasmm ad1 azill'arak: .kesilen kurbanlar haram 
kll~I§tJr. Bu dart nesne higbir zaman helal kihnmarm§tlr. Allah'm 
gokleri ve yeryuzunu yaratt1g1 g'iinden beri bu dordu haramd1r. Ancak 
israilogullarmm i§ledikleri gunah yuzunden Allah Teala · kendilerine 
helal kllman nesnelerin bir kiSmmi haram inld1. Meryem · oglu isA, 
Adem'in getirmi§ oldugu emri ge.Urdi ve bu dordun'iin ~§mda k'alan 
§eyleri helal k1ld1. Bunun uzerine onlar Hz. isa'y1 yalanlay1p isyan et
tiler. Bu hadis garibtir. 

Yine ilm Ebu Hatim der ki: Bana babam ... Rebi' ibn Abdullah'tan 
nakletti ki; o §oyle dem~ : Dedem Carud Ibn Ebu Sebfue'den duydum 
ki; o Riyah ogullan kabilesinden adma Vasil denilen bir adam vard1. Bu 
ki§i §airdi. Ferazdak'm babas1 Galib ile Kufe'nin ortalarmdaki su uze
rinde tartl§Inl§lardl. Su gelecek olursa, birisi . yU~ deve oteki de yUZ deve 
kesecekti. Su geldi ve ikisi de k1hglanna sanld1la:r, develerin ayaklar1m 
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kesiyorlardi. Halk, merkepler ve kat1rlar tizerinde et alma:k i~in ~lk
mi§lardi. 

Rebi' ibn Abdullah der ki: Hz. Ali o suada Klife'de bulunuyordu. 
Olay ·tizerine RasuluUah (s.a.) 1n ak katmna binerek halka §Oyle ses
lendi ; Ey insanlar, bu develerin etinden yemeyin, ~tinkti bunlar Allah'
tan ba§ka:si adma kesilmi§tir. Bu hadis de garibdir. Ancak s1hhatma 
delil olarak Ebu Davlid'un rivayet ettigi §U hadis zikredilir : Bi'ze Ha
rlin ibn Abdullah .. . ibn Abbas'tan nakletti ki; o §6yle demi§tir. ,Rasli
lullah (s.a.) bedevilerin deve kesi§mediginden (bizi) nehyetmi§ti. Son
ra Ebu Davlid der ki: Muhammed ibn Ca'fer bunu ibn Abbas'ta dur
durur. Ancak bu rivayette Ebu Davud tek ,kalmi§tlr. Yine Ebu Davlid der 
ki : Harlin ibn Zeyd ... Ztibeyr'den nakleder ki; o, ben ikrime'nin §6yle 
dedigini duydum, demi§: Raslilullah (s.a.) yari§anlann etinin yen
mesini yasaklami§tlr. Sonra Ebu Davlid der ki: Cerir'den rivayet eden
lerin ~ogunlugu bu rivayette ibn Abbas'1 z1kretmezler. Dolay1s1yla o 
bu konuda yalmz kalmi§tlr. 

«Bogularak» kas1dll olarak veya tesadtifen ipin boynuna ge~mesi 
sonucu bogulup olen hayvam yemek de haramdi·r_ 

«Vurularak» belirli veya belirsiz agrr ·bir §eyle vurularak oldlirtilen 
hayvanlan yemek de haramd1r. ibn Abbas ve ba§kalan bOyle demi§ler-
dir. ( ;~_,J .,JI ) kelimesi, aga~la dovilltip oltinceye kadar vurulan, 
anlamma gelir. Katade der ki : Cahiliyet mensublan hayvam sopayla 
doverler ve ollince de etini yerlerdi. 

Sahih bir hadiste Adiyy ibn Hatim der ki: Ben, Hz. Peygambere; 
ey Allah'm RasUlti ben silah1mla ~v1rm ·at1yor ve vuruyorum. Raslilul
lah buyurdu ki : Silahmla at1p vurdugun ve deldigin §eyi ye. Eger ucuy
la isabet ederse; bu vurulan bir §eydir onu yeme. Boylece Raslilullah 
m1zrak veya benze:ri keskin §eylerle avlanarak isa·bet ettirmek ile, bun
larm ucuyla vurulam (mevklize) birbirinden aJlrd etmi§tir. Birin~ 

ciyi helal kilmi§, ikincisini helal kllmami§tlr. Bu htiklimlerde fuk~
ha icma' etmi§lerdir. Yaralay1c1 aracm ucu ~arp1p, ag1rllgiyla av1 
oldtirtip yaralamamas1 halinde farkll iki gorii§ vard1r. Bu iki gorli§ de 
~afii merhlimun kavlidir. Birincisine gore; okta oldugu gibi helal de
gildir. Bu iki g6rti§ii birle§tiren kanaate gore; yaras1z olii oldugu i~in 
o vurulmu§ saJlllr, ikincisine gore; helaldir. Q·tinkti o kopegin avlad1g1 
hayvan gibidir ve mubaht1r. Bu da bizim zikrettigimizin mtibah oldu
gunu gosterir. Qtinkti zikrettigi.rniz huslis ta bu genel hiikmiin i9inde
dir. Ben bu konu i9in bir ooltim aJlrdim. Onu buraya kaydediyorum. 
( ... ) 

Av kopegmin; avm tizerine gonderilip de a~rllg1yla oldtirmesi ve
ya ~arparak av1 yaralamaj11p oldiirmesi halinde onun yenip yenmeye
cegi konusunda bilginler farkll iki gorti§ serdetmi§lerdir: 
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Birinci gorii§ : «Sizin i~in tuttuklanm yeyin» kavli umumi oldugu 
i~in ve Adiyy ibn Hatim'in hadisi de umfuniyet ifade ettigi i~in bu ti.ir av1 
yemek helald1r. Bu gorii§; §afii merhftmdan arkada§lan taraftndan nak
ledilmi§ alup Nevevi, Rafii gibi daha sonraki bilginler de bunu dagru 
saymt§lardtr. Ben derim ki: §atii'nin, ne el-Umm ne de el-Muhtasar 
1simli eserlerinden bu kanaata sahib oldugU: anla§thyor. Qi.inkii o, her iki 
eserde de ayetin iki anlama gelebilecegini s6yleyerek ardmdan her'birine 
dair vecihleri zikrediyar. Arkada§lan bu gori.i§ii ana atfederek §afii'nin 
bu konuda iki gori.i§ii bulundugunu zikretmi§lerdir. Ancak o, konuyu 
anlatlrken ~ak k1:sa g~mi§ ve her birini ayn ayn tasrih ederek kesin
likle §oyledir diye belirtmi.~tir. Helal oldugunu soyleyen gori.i§ii, ibn 
el-Sabbag Ebu Hanife'den, Hasan ibn Ziyad kanahyla rivayet etmi§se 
de andan ba§kasi bunu zikretmemi§tir. Ebu Ca'fer ibn Cerir I'aberi 
ise, bu gori.i§i.i tefsirinde Selman el-Farisi'den, Ebu Hi.ireyre'den, Sa'd 
ibn Ebu Vakkas'dan, Abdullah ibn Om.er'den nakleder ki, bu nakil ger
~ekten garibtir. ibn Cerir merhumun -Allah ondan raz1 olsun- §ahsi 
tasarrufundan ba§ka bu ac;:tklamalan a zevattan nakleden ba§ka kimse 
~Ikmaml§tlr. 

ikinci gori.i§ : bu ti.ir avlamlan hayvanlar helal degildir. §afii'den 
nakledilen iki gorii§ten birisi budur. Mi.izeni de bu go·rii§i.i tercih et
mi§tir. ibn el-Sabbag'm ifadesinden de onun bu gorii§ii tercih ettigi an
la§tlmaktadtr. Allah en iyisini bilendir. Ebu Yftsuf ve imam Muhammed 
bu gori.i§i.i Ebu Hanife'den rivayet etmi§lerdir. imam Ahmed ibn Han
bel'den §Ohret bulmu§ alan gorii'§ de budur. Allah ondan raz1 olsun. Bu 
gorii§, dagruya daha <;ok benzemektedir. Ama en iyisini Allah bilir. 
Qiinki.i bu gori.i§ hem f1k1h usuli.i kaidelerine gore daha uygun sevke
dilmi§, hem de §er'i esaslara daha muvattkttr. ibn el-Sa;bbag bu gori.i§i.in 
Rafi' ibn Hadic'den naklettigi bir hadisle te'yid etmeye gali§maktadtr. 
Rafi' ibn Hadic der ki : Ben Hz. Peygambere, ey Allah'm Rasuli.i biz-ya
rm di.i§manla kar§Ila§abiliriz, yammtzda bir b1~aJk yok, kami§la kese
bilir miyiz diye sordum. RasuluUah (s.a.) buyurdu ki: Kant ak1tilan 
ve i.izerine Allah'm ad1 amlan §eyi yeyiniz. Hadis bi.itiini.iyle Buhari ve 
Muslim'in Sahih'lerinde de yer almaktad1r Bu hadis heme kadar ozel 
bir sebep dolaytstyla varid olmu§Sa da, usul ve furl)' bilginlerinin cum
huru hadisin lafzmm umumi oldugunu ka;bul etmi§lerdir. Nitekim Hz. 
Peygamb~re; bal §erbeti soruldugunda §Oyle buyurmu§tUr: Sarha§luk 
veren her i~ecek haramdlr. Hie;: bir fakih kalklp da bu ifade bal §erbe
tine mahsustur diyebilir mi? Burada da aym §ekilde Hz. Peygambere 
kesici aletten sual ed1lmi§ 0 da hem sorulana, hem de digerlerine §amil 
alam umumi bir ifade kullanmt§tlr. Aleyhisselatii Vesselam efendimiz 
sozlerin en derli taplusuna sahip idi. :Bu husus, kesinlik kazandtgma 
gore; kopegin ~arptig1 veya agtrhg1 ile ezdigi §ey; kam akttllan hay
vanlardan say1lmaz. Ve hadisten anla§lld1gma gore de bu helal degildir. 
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Denilecek olursa ki : Bu h'adis o tUrden bir .,eyi ~Iklarmyor. <;unku on
lar, Hz. Peygambere hayvan kesilen aleti sormu§lar, ve kesilen hayvan
dan sual etmemi§lerdir. Bu sebeple kesici aletden ~ ve tlrnak istisna 
edilrni§tir Nitekim Hz. Peygamber §Oyle buyurmu§tur : Di§ ve t1rnak 
bOyle degildir. Ben size bu konudan soz edecegim. D~. kemiktir. T1rnak 
ise Habe§li'lerin bi~ag1d1r. Mustesna, kendisinden istisna yap1Ian §eyin 
cinsine delalet eder. Aksi takdirde muttas1l istisna olmaz. Bu da goste
riyor ki; sorulan konu kesici alettir. Binaenaleyh sizin soylediginiz hu
siisu gO.steren bir aglklama yoktur. 

Buna cevab olarak denilir ki : Bu ifadede sizi de mfi§kil duruma 
sokan bir husus vard1r. <;iinkii RasUlullah (s.a.), kam ak1tilan ve iize
rine Allah'In ad1 anilmi§ olan her §eyden yeyin, buyuruyor da onu kesin, 
buyurmuyor. Binaenaleyh bu ifadeden aym anlamda iki hiikiim de 
gikanlabilir. Yani kesici aletin ve kesilen §eyin hiikmu. Di§ ve tirnak
tan ba§ka bir aletle kesilen hayvanm kamnm mutlaka akitllrnasl ge
rektigi anla~11Ir. Benirnsenecek yoUardan birlsi budur. ikinci yol ise, 
Miizeni'nin benimsedigi yoldur ki buna gore; ok hakkmda sarahaten 
bilgi varid olrnU§tUr. Okun degerek oldiirdugu yenmez. Ama delerek 
tHdurdiigii yenir. Kopek de mutlak olarak ifade edilrni§tir. Binaenaleyh 
onun takyid bak1rmndan demeye haml edilmesi gerekir. <;unkii mu
ceb bak1mmdan her ikisi de ortaktir ki, bu da avd1r. Sebep farkh da 
olsa burada kopegin de oka haml edilmesi icab eder. T1pk1 z1har ola
ymda kale azad etmenin, oldiirmede yemin konusundaki takyide haml 
edilmesi icab ettigi gibi. Hatta buradaki haml yonii daha da uygundur. 
,Bu kaidenin asllm bilenler i~in bu hususun kabul edilmesi ve meselenin 
ooylece yonlendirilmesi gerekir. Bu konuda ashab arasmda da ihtilaf 
yoktur. Onlar buna §6yle cevab vererb'ilirler : Burada kopek, agirhg1yla 
avrm oldiirmektedir. Binaenaleyh okun degmesiyle oldiirdiigune k1yas 
ederek bunun da helal olmamas1 gerekir. Birle§tirici soz §Udur; her ikisi 
de av arac1d1r. Ve her ikisinde de ag1rhk sebebiyle oliim gergekle§mi§
tir. Bu husus ayetin umumi olU§Una ters du§mez. <;iinkii kiyas, umum
dan oncedir. Nitekim dart mezheb imam1mn ve cumhurun g6rii§ii bu
dur. Bu tutum da giizel bir tutumdur. Bir ba.§ka tutuma gore, Allah 
Teala'nm «sizin igin tuttuklanm yeyin» kavli yaralayarak veya ba§ka 
yollarla 6ldi.iriilenler igin umumidir. Ancak burada tartl§Ilan §ekild·~ 

Oldiiriilen hayvamn durumu §U iki §lkka girecektir. Ya hayvan susUlmii§ 
olacaktlr veya siisi.ilmii§ hayvan hiikmiine tabi olaca:ktlr. Yahut ta bo
gulmw~ veya bogulmu§ hiikmiinde olacaktir. Hangisi olursa olsun, ayetin 
·bu §ekillerden once ele almmas1 icab eder. Bunun birkag nedeni vard1r : 

Birinci'>i; f}ari bu ayetin hiikmiinii av haline gore ·degerlendirmi§
tir. Nitekim Adiyy ibn Hatim der ki: Eger onu dokunarak yaralarsa; 
bu, vurularak oldiiriHmii§ hiikmiindedir. DolayiSiyla onu yeme. Biz ·bu 
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ayetteki §U veya o hukmiin arasm1 ayiran hie; bir bilgin tammad1k. Vu
rulmak, av halinde mu'teberdir. Siisiilme ise, mu'teber degildir diyen 
ve bu ·ayetteki hfrkmiin arasm1 ayiran bir bilgin tarumtyoruz. Ta:rti§I
lan konunun helal oldugunu soylemek, icma'I delme!k (c;ignemek) olur 
ki, bunu soyleyen kimse c;tkmamt§tlr ve boyle bir so·z bilginlerden ~ogu
na gore mahzurludur. 

ikinci olarak; «Sizin ic;in tuttu:klanru yeyin» ayeti icma' ile Umuma 
dela.Iet etmemektedir. Sadece yenilen hayvana tahsis edilmi§tir. Ancak 
yenilmeyen hayvanlarm ifadenin umfunundan dl§ta kalrm§ oldugunda 
ittifak vard1r. Bilindig'i gibi korunmll§ olan umfuniyetten oncedir. Bir 
ba§ka tutuma gore; bu av, bu durumuyla oliiniin hiikmiine e§ittir. 
<;iin'kii onda kan tlkamp kalmi§tlr. Ve buna bagh olarak nem de kal
ffii§tlr. DolayiSiyla cliiye k1yas edilerek helal olmad1g1 s5ylenir. 

Bir ba§ka tutuma gore; ((size olii hadm k1hndl» kavli ile ba§layan 
. ayet muhkemdir. Nesih ve tahsis edilmemi§tir. He.lal oldugunu belirten 

((sana kendilerine neyin helal oldugunu soruyorlar. De ki size temiz 
§eyler helal kllffil§tlr» ayetinin de ayru §ekilde muhkem olmasi icab 
eder. Ve aralarmda c;eli!jki bulunmamahd1r. Siinnet, bunun ac;Iklanmasi 
ic;in gelmi§ olmahdtr. Bunun delili, ok olay1d1r. Qiinkii bu ayete dahil 
olan hususlann hiikmii orada ac;Iklanmi§tlr. Buna gore; saps1z okun 
deldigi §eY helal olur. Qilnkii o, temiz §eylerdendir. Bu ayetin hiikmiine 
dahil olan §eylerden birisi de, haram klima ayetidir. ~oyle ki, bir okun 
degmesiyle yaralanan §ey yenmez. Qiinkii o, vurulmU§ olur. Boylece 
tahdm ayetinin §Umuli.ine girer. Binaenaleyh bunun hiikmii . ile onun 
hiikmiiniin e§it olmast gerekir. :?oyle ki;. kopegtn yaralarni§ oldugu §ey, 
helal kllan ayetin hiikmiine dahil olur. Ama yaralamayip da c;arparak 
agtrhgiyla oldiirdiigii ~ey ise, siisiilerek olen hayvan durumuna gelir 
ki, bu onun hiikmtindedir ve helal olmaz. , 

Oyleyse nic;in kopegin hiikmii ac;Ikl1anmadl, sizin; kopegin yaralad1gt 
§ey helald1r, yaralamadtgi §ey haramd1r soziiniiz ni<;in zikredilmedi? de
nilecek olursa; cevab olarak denir ki: Bu, nadir bir olayd1r. Qiinkii ko
pegin tlrnag-J veya penc;esi ile ya da ikisi ile birlikte oldiiriilmesi ade
tidir. Kopekle avm c;arpi§masi ise, nadir bir olaydtr. Agirhgtyla av1 ol
diirmesi de aym §ekiJdedir. Ayet-i kerime nadir bir olay oldugu i<;in bun
dan sakmd1rma geregi duymami§tlr. Yahut da Olenin, bogulamn, vum
lanm, yuvarlanamn ve siisii1enin haram kihnmas1 ile ilgili hiikmii bi
lene gore bu husllsun c;ok ac;tk olmasmdan dolayi ac;Iklamaml§tlr. Ok ve 
saps1z oka gelince, bu bazen havadan dolayi 'bazen de aticimn kotii ati
§mdan dolayi isabet etmez. Ve isabetten c;ok yamlma §ansi f~azladir. Bu
nun ic;in her ikisinin hiikmii daha mufassal olarak a{!lklanmi§tlr. Allah 
en iyisini bilendi·r. Kopek avdan yeme ah§kanhgma sahip oldugu ic;in 
onun hiikmii ac;Ikl~ml:§tlr. Ve ·bu sebeple avm1 yexse hiikmiiniin ne 
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olacag1 zikredilerek; eger ondan yemi§Se sen yeme. <;tinkti onu kendisi 
j~in tutmu§ olmasmdan korkanm, buyurmu§tur .. Bu hadis Buhari ve 
Mtislim'de yer alan sahih bir hadisdir. Bin;oklanna gore helal k1lan 
ayetin umumiyetinden ayn olarak bu htiktim tahsis edilmi§tir. Bu se
beple onlar, kopegin yemi§ oldugu §eyi hela.l saymazlar. Bu gorti§ Ebu 
Htireyre ve ibn Abbas'tan nakledilmi.~tir. Hasan, ~a'bi ve Nehai de bu 
gorti§tedir. Ebu Hanife ve iki arkada§Iyla Ahmed ibn Hanbel ve me§
hur olan gorti§tinde ~afii bu fikri ·benimsemi§tir. ibn ·Cerir, tefsirinde 
Ali, 'Sa'd, Selman, Ebu Hureyre, ibn Orner, ibn Abbas'dan nakleder ki; 
onlar, kopek yemi§ de olsa onun tuttugu av yenir, demi§lerdir. Hatta 
Sa'd, Selman, Ebu Htireyre, ibn Orner ve ba§kalan bir par~ac1k dahi kal
nll§ olsa o k1s1m yenir, demi§lerdir. imam Malik bu gorti§ti benimsedigi 
gibi §atii eski gorti§tinde bunu kabul etmi§, yeni gorti§tinde ise iki farkll 
kanaata temaytil etmi§tir. Ebu Nasr ibn es-Sa,bb8.g ve digerleri §afii'den 
bu kanaatl naklederler. · 

Ebu Davud kuvvetli ve saglam bir isnadla Ebu Sa'lebe'den Rasu
lullah (s.a.) m kopegin avlad1g1 av hakkmda §(lyle dedigini rivayet 
eder : Kopegini gonderdigin ve tizerine Allah'm adm1 and1gm zaman 
kopegin ondan yese de sen ye. Aym §ekilde Nesei Amr ibn §uayb kana
llyla babasmdan o da dedesinden nakleder ki, Ebu Sa'lebe isimli bir 
bedevi Rasulullah'a sual sormu§ ve Rasulullah da yukarda'ki §ekilde 
cevab vermi§tir. 

Muhammed lbn Cerir Taberi tefsirinde der ki: Bize imran .. . Sel
man el-Farisi kanahyla Rasulullah (s.a.) dan nakleder ki; o, §oyle bu
yurmu§tur: Ki§i kopegini avm tizerine salarsa ve kopek av1 yakal'ar ve 
ondan yerse; ki§i arta kalam yesin. Sonra ibn Cerir, bu hadisi Katade 
ve digerlerinin Said :hm Mtiseyyeb kanahyla Selman'dan mevkUf ola
rak naklettigini soyler. Cumhftr ise Adiyy'in hadisini bundan once sa
yar. Ebu ·Sa'lebe ve digerlerinin hadisinin zay1f oldugunu belirtir. BaZI 
bilginler; bu ifadeyi §oyle yorumlam~l'ard1r : Ege:t sahibi kopegi bekler 
ve kopegin sahibinden aynld1~ sure uzarsa, kopek te gelmez ve aVIm 
yerse : a~hktan veya benzeri nedenlerden dolayt yemi§ olacag1 i~in; 

bunda bir beis yoktur. <;tinkti bu durumda hayvanm kendi nefsi i~in 
tutmU§ olmasmdan korkulmaz. ilk hamlede yemi§ olmas1 hali ise bunun 
tersinedir. Qtinkti ilk anda yerse bunu kendisi i~in yedigi anla§Ihr. 
Al1ah en iyisini bilendir. 

Y1rtic1 ku§larm hiikmti ise, §afii'nin ifadesine gore; kopekler gibi
dir. Ve yedikleri §eyler Cumhur'a gore haramd1r. Oburlerine gore ise, 
haram degildir. Bizim mezhebimiz mensublarmdan (§afii) Mtizeni, ku§
lann' ve ytrtlci hayvanlann yemi§ oldugu av1 yeinenin haram olmaya~ 
cagi gorti§tinti tercih etmi§lerdir ki, Ebu Hanife ve Ahmed ibn Han-

Tefsir. C. V. F . 132 
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bel'in mezhebi de bOyledir. Onlar derler ki: Y1rt1c1 ku§lan -kopek 
gibi- doverek veya benzeri yoHarla egitmek ve ogretmek miimkiin de
gildir. Ruhlar ancak avdan yedirilerek egitilir. Bu sebeble onun yemi§ 
oldugu §ey affedilir. Aynca nass'm kopek hakkmda varid oldugu, ku§lar 
hakkmda varid olmad1g1 da soylenir. ~eyh Ebu Ali, el-ifsah islmli ese
rinde der ki : Kopegin yemi§ oldugu avm haram oldugunu soyleyecek 
olursak, ku§un yemi§ oldugu . avm haram oldugu konusunda iki 
vecih vard1r. Kadi Ebu Tayyi~ ~afii merhumun her ikisini de aym kabUl 
eden ifadesine dayanarak bOyle bir aymm ve tertibi reddetmi.~tir. En 
iyisini Allah Siibhanehu ve Teala bilir. 

«Yuvarlanarakn Yiik.sek bir yedren veya swrp bir noktadan dii§iip 
de olen hayvanlar helal degildir. Ali ibn Ebu Talha ibn Abbas'tan nak
leder ki: Yuvarlanandan maksad, dagdan dii§endir. Katade ise bu; ku
yuya dii§en demektir, der. Siiddi de kuyuya dii§en veya dagdan yuvar
lanandir, der. 

((Veya siisiilerek olen.» Ba§ka bir hayvamn itmesi sonucu olen hay
vanlar haramdir. isterrse siisen hayvan boynuzuyla yaral'asm .ve hay
:vanm bogazlandir;t noktadan kan t;Iksm, yine yenmez. ( ... ) 

«Yirticl hayvan tarafmdan part;alananlar))' Aslamn, kaplamn, par.: 
sm, kurdun veya kopegin sa.ld1rarak bir k1srp1m parc;alaytp yedigi ve bu
nun neticesinde olen hayvan da haramd1r. isterse bogazlanma noktasm
dan kan akmi§ olsun. icma-1 iimmete gore bu hayvan yenmez. Cahiliy
yet devrinde araplar, yirt1c1 hayvandan arta kalan koyun, kuzu. Sigir 
ve danay1 yiyorlardt. Ancak Allah Te·ala bunu mii'minlere yasakladi. 
((Canlan t;Ikmadan evvel kestiginiz miistesna.» Buradaki istisna, oliim 

. sebebi gert;ekle§mi§ olup da imkan bulunarak kesilen hayvanlara iade 
edilebilir. Hayvanda henii·z yerle§ik bir hayat emaresi mevcuddur. Bu 
takdirde istisna, «Bogularak, vurularak, yuvarlanarak veya siisiilerek 
olen hayvanlar canlan t;Ikmadan evvel kestiginlz de miistesna.» §eklin
de olur. Ali ibn Ebu Taiba ibn Abbas',tan nakleder ki; «kestiginiz miis
tesn·an kavliyl~ kastolunan; yukarda zikri get;en hayvanlardan canll 
iken kestikleriniz mii~tesnadlr, bunlan yiyin manas1 !;Iktlglnl sayler. 
Said ibn Ciibeyr Hasan el-Basri ve Siiddi'den de bOyle rivayet edilmi§
tir. ibn Ebu Hatim der ki: Bize Ebu Said ... Ali'den nakletti ki; ((Canlan 
t;Ikmadan evvel kestiginiz miistesna.» ayeti hakkmda o §oyle demi§: 

·. Eger hayvan kuyrugunu oynat1r veya ayagm1 depre§tirir veya goziinii 
kimildatlrsa onu yeyin. 

ibn Cerir der ki; bize Kas1m ... Ali'den nakletti ki; o §6yle demi§tir: 
Eger vurularak, yuvarlanarak veya siisiilerrek olme:k iizere olan hay
vana yeti§irseniz; o on veya arka ayaklanm k1m1ldatlyorsa onu yiyin. 
Davud, Hasan, Katade, Humeyd, Dahhak ve b~kalarmdan da ooylece 
rivayet edilmi§tir. Onlara gore kesilen hayvari ·kestikten sonra canllhga 
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delalet eden bir nevi ktmtldamada bulunursa helaldir. Bu gi)rii§ fuka
hanm cumhurunun 'gOrii§iidiir. Ebu Hanife, ~afii ve Ahmed ibn Hanbel 
de ayru §ekilde demi§lerdir. , 

ibn Vehb der ki : imam Malik'e; ytrttcl hayvanlarm, bagtrsrukl-an 
~Ikmcaya kadar par~alad1klan koyunun durumu soruldugunda; 0 §Oyle 
demi§ : Keseceginizi zannetmiyorum. <;iinkii kesilebilebilece'k neresini 
bulursunuz ki? E§heb de der ki: imam Malik'e s1rtlanm saldmp belini 
ktrdigt koyunun durumu soruldu; olmeden evvel kesilirse yenir mi de
nildi? 0 eger kalbine ula:§mi§Sa yenUecegini sanm1yorum. Ama oteki 
taraflanna girmi§Se; bunda bir bahis yo~tur, dedi. imam Malik'e; iize
rine atlami§ ve belini ktrmi§tlr, denince; bu benim i~in hayret-i mucib 
degildir. <;iinkii bunun ya§amasi imkan~nz(hr, dedi. Ona kurt koyun 
iizerine saldmyor, karmm par~allyor, ancak bag1rsaklanm par~alam1yor. 
Bunun durumu ne olacaktlr? denildiginde; . hayvam par~alarsa yenebi
lecegini sanm1yorum, demi§tir. imam Malik merhumun mezhebi bu
dur. Ayetin zahiri iS'e umumictir. imam Ma.lik'in istisna ettigi hayvamn 
ya§ayacak durumda kalmas1 imkam bulunmayan hallerde bile istisna 
geneldir. Oyleyse ayetin tahsisU~in bir delilin bulunmas1 gerekir. r>og-
ruyu en iyi Allah bilir. · 

Buhari ve Miislim'in Sahih'inde Ra.fi ibn Hadi~'ten nakledilir ki; 
o §Oyle demi§: Ben dedim ki; ey Allah'm RasUlii biz yarm 'bir dii§marila 
:kar§Ila§abiliriz. Yamm1zda biiyiik b1~ak bulunmaz. 0 zaman kami§la 
keselim mi? Rasulullah buyurdu ki: Kam akitthp iizerine Allah'm ad1 
amlan hayvam yeyiniz. Miihim olan di§ ve tlmak degildir. Ben size 
bu konuda bilgi verecegim: Di§ kemiktir, tirnak ise Habe:flilerin bi
~agidir . 

Darekutni'nin rivayet ettigi hadis iizerinde durulmast gerekir. Bu 
hadis mevkuf olarak Hz. Omer'den de nakledilmi§tir ki en dogrusu bu
dur: Dikkat ediniz, bogazlamak boga:zda ve gerdanllk kiS1mdad1r. Can
larm ~1kmas1 i~in acele etme.yin. 

· imam Ahmed'in ve Siinen sahiblerinin Hammad ibn Seleme kana
llyla E'bu A§ra'dan ve onun da babasmdan naklettigi hadiste o der ki: 
Ey Allah'm Rasulii, bogazi'ama yalmzca gerdan ve bogazdan m1? dedim. 
RasUlullah buyurdu ki: Eger sen hayvamn baldmna bastmrsan bu 
senin i~in yeterlidir. Bu hadis sahihtir. Ancak boyundan ve gerdandan 
kesilmesine giic; yetirilemeyen hayvanlar i~in ge<;erlidir. 

«Dikili ta§lar iizerine kesilenler» Miicahid ve ibn Ciireyc derler ki : 
Dikili ta§lar Ka'benin etrafmda bulunan ta§lardlr. ibn Ciireyc'in ifadesi
ne gore; bunlar ii<;yiizaltmi§ tane dikili ta§ idi. Ve araplar cahiliyetleri 
devrinde kurbanlanm bu ta§lann yamnda bogazhyorlardt. Burada kes
tikleri kurbanlarm kamm Beytullah'a serpiy-orlar, etleri yanyor ve ta§
larm iizerine seriyorlardi. 
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Ba§kalan da bOyle na·klettiler. Nihayet Allah Teala mti'minlere 
bu ttir davran1§lar1 yasaklad1. Ve dikili ta§lann yarunda kurban edilen 
hayvanlann etinin yenmesini haram klldl. isterse dikili ta§lar tizerinde 
kesilir·ken hayvanlara Allah'm ad1 anllml§ olsun. <;ti~ti bu, Allah'm 
ve Rasultintin yasaklad1g1 §irktir. Bu ayetin bu manaya hamledilmesi 
gere·kir. <;unkti Allah'tan ba§kas1 adlna kesilenlerin haram kllmdigi daha 
once belirtilmi§ti. 

«Ve fal oklanyla kiSmet aramamz. ,) Ey mti.'minler, fal oklanyla 
kiSmet aramamz size haram kihnrm§tlr. Cahiliyet devrinde arablar tal 
oklanyla kismet ararlardl ve ·bu, §Oyle olurdu : u~ tane ok bulunurdu; 
birinin ti.zerinde yap, birinin tizerinde yapma yaz~hrd1. U~tinctistinde is·e 
bir §ey yazilmazdi. Ba§kalarmm dedigine gore; oklardan birinin tize
rind~ «Rabbim bana emretti>l, digerinin tizerinde, «'Rabbim bana ya
sakladill, tic;tinctintin tizerinde ise hi<;bir §ey bulunmazdi. Ege·r .yapil
masi emredilen ok ~1karsa yap1hr, yasaklanan ok <;Ikarsa yapilmazdx. 
Eger bo§ C,Ikarsa tekrar ok at1llrd1. 

1 

( ,-L..i.:....~ l ) bu fal oklarmdan kismet aramadan almmtl} bir 
tabirdir. ibn Cerir Taberi boyle kaydeder. 

ibn Ebu Hatim der ki : Bize Hasan ibn Muhammed .. . ibn Abbas'
tan nakletti ki; o, ((Fal oklanyla k1smet aramamz,, ayeti konusunda 
§oyle demi§tir : Metinde gec;en ( r ~ j ~I ) kelimesi ak demektir. Arap
lar; ·baz1 konularda bununla k1smet ararlard1. Mticahid, ibrahim en
Nehai, Hasan el-Basri ve Mukatil ibn Hayyan'dan da bOyle rivayet edil-
mi§tir. ibn Abbas der ki; bu ( r")'j~l ) kelimesi ok demektir. Arap
lar, bir ~ok konuda bununla kiSmet arJyorlardi. Muhammed ibn ishak 
ve digerlerin1n anlatt1gma gore; Kurey§'in en buyti.k putu Hubel admt 
alan puttu ve Ka'be'nin i~indeki kuyunun .ba§Ina dikilmi§ti. Oraya he,. 
diyeler konur ve Ka'be'nin maHan birak1hrd1. Bunun yamnda yedi tane 
ok vard1. Oklarm tizerinde htiktim vermek istedikleri konular yazihy
di. Mti§kil bir §eyle kar§Ila§tlklan zaman, ~lkl§ yolu bulamazlarsa; gelir, 
bu oklardan hti.ktim <;Ikarmaya <;ah§Irlardl ve oklardan ne ~Ikarsa onu 
uyguiarlard1. Buhari'nin Sahih'inde sAbit olduguna gore; Hz. Peygam
ber Ka'be'ye girdiginde, Ka'be'de Ibrahim ve ismail (a.s.) in resimleri
nin yap1lm1§ oldugunu ve ellerinde de oklar bulundugunu gordti ve bu
yurdu ki; Allah, onlan kahretsin. Halbuki ibrahim'le 1smail'in oklarla 
k1smet aramad1klanm onlar ~ok iyi bilmektedirler. 

Sahih hadiste varid olduguna ,gore; Sur8.ka ibn Malik, Hz. Pey
gamber ve Ebubekir'in Medine'ye hicret etmek i~in ~1ktigm1 ogrenince; 
onlann pe§ine tak1ldlgt zaman oklarla kiSmet aram1§; bunlann zararll 
rru, yararh m1 oldugunu ara§tlrmt§ ve istemedigi halde zarars1z bir ok 
c;1km1§. Suraka der ki ;ben, oktan ~Ik~m reddederek onlann pe3inden 
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gittim. Sonra bir daha kismet araml§. Ikinci ve u~iincii defasmda da 
zarars1Zd1r diyen ho§lanmadlgi oklar ~lkmi§, her seferinde boyle ~1kar- . 

mi§. Henuz o s1rada Suraka miisluman degilmi§. Sonra miisliiman 
olmu§. ibn Merduyeh de Ibrahim ibn Yezid ·kanahyla ... Ebu Derda'dan 
rivayet eder ki; RasUiullah (s.a.) §Oyle ·buyurmu§ : Kahinlik yapan ve 
fal oklanyla kismet arayan veya ugursuz sayara:k seferden donen kim
se, dereceye vasil olamaz. Mucahid de 'burdaki oklarm, araplann me§
hur oku olup, Bizans ve iranlllann kumar oynad1klan a§Iklar gibJ oldu
gunu soyler. Ancak Mucahid'in, oklarm kumar i~in kondugu soziine 
dikkatle bakmak gerekir. Bazen istihare, bazan da kumar i~ kullan
diklarml soylemek daha dogru olur. En iyisini Allah bilir. Qiinkii Allah 
Siibhanehu, bu fal oklanyla kumann aras1ru ayirmi§ ve surenin so
nunda: ~<Ey iman edenler, muh~kak ki rak1, kumar, dikili ta§lar ve 
fal oklan §eytanm i§i pisliklerdir. 6yleyse bunlardan ka~uun ki felaha 
eresiniz ... » buyurmU§tur. Burada ise ((fal oklar1yla kismet aramanlZ 
sap1khktlr» buyurmu§tur. Yani bu i§leri yapmak sap1khk, dalalet, ceha
let ve §irktir. Allah mii'minlerin herhangi bir konuda tereddude dii§
meleri hal~nde; Allah'a ibadet ederek istihare yapmalanru ve yapmak 
istedikleri i§lerde hangisinin daha hay1rh oldugunu Allah'tan dileme
lerini buyurmu§tur. Nitekim Ahmed ibn Hanbel, Buhari ve Siinen sa
hipleri muhtelif yollarla Cabir ibn Abdullah'dan naklederler ki; o, §oyle 
demi§: Rasulullah (s.a.) bize Kur'an'dan bir sllreyi ogrettigi gibi, isti
hareyi de 6gretip buyururdu .ki; sizden herhangi birisi ior bir i§le kar§I
la§tlgmda farz namazlan di§mda iki rek'at namaz kllsm, sonra desin 
ki: 

.. . ... . .. . .. ' 

'f'.::j~.J\)1,;~~; .:!i~ r..l;;JI~~; · .... :J ~:..\j ~)~ D~~~::..lj ~ !t..;..::.l jt f*U:; •. , 
"' ,. "" .. , .......,., "" . ., """ .. ., ... ' , ' \ 

,~.;,~_; ~~:.;; J-_.)J J~ ;,_.;;.;,,:u, J 'j~ .::_.:.('~~ ;:j, <-J;_j, i·~ :::;.~:; ·~~ ~j 
. ' 1' ' ' I \ \. ~. ,. . \ 

"" ... . . . 

\~ J ·~ .;..:_\~~j ~ J!l)~::(. J~;,~jJ~_:,j_;~k-\j ~~~ ~~ J~,;i ~/~ r , , ,.. , , , , ... .. , 
~;_;.1_;~~ ~;~~ ~-'~.S/I~~j J~:,\ !.S~I,;y_ ~,:; ~\:.~_:; J-.)J J~ './:_;, 

' "" ' , ,. ' , ... ' \ ' ,-; ' ' 
,. ..... . , ' ... ... ' ... ' ' . , . .. . 

'"'t' ;;.._)'·\\- · · - 1 ~ . ·-v•. · ~ ,·l·\ l"'·l''" 
"'-=:-~....1' .J..J" ~.s-;>J (ut> ...:;...:> .r..>- .._,;..It J~ 

\ .. ' .,. 

Allah'1m Senin bilginle Senden hayir ogrenmek istiyorum, Senin 
olc;unle olc;u edinmek istiyorum ve Senin ulu lutfundan istiyorum. Se
nin giicun yeter, benim giicum yetmez. Sen bilirsin, ben bilmem, Sen 
gorunmezleri en iyi' bilensin. Allah'Im, eger §U i§im ;benim dinim, haya
trm ve &kibetim ic;in ~veya siiresiz ve siireli i:§im (diinya ve ahiret) ic;in 
dedi- hay1rh oldugunu biliyorsan; onu benim ic;in takdir et ve bana 
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onu yapm.ay1 kolayla§tir ve onu benim ic;in kutlu kil. Allah'Im eger bu 
i§in, benim dinim ve hayat1m ve akibetim ic;in -veya siireli ve siiresiz 
i§im (diinya ve ahiret) ic;in dedi- kotii oldugunu biliyorsan; beni on
dan vazgec;ir, onu da benden uzakla§tlr ve benim ic;in haytr takdir et. 
Sonra beni bundan ho§nU.d eyle, diyordu. Ravi der ki; sonra ihtiyacm1 
bildiriyordu. Bu· laf1z imam Ahmed'indir. Tirmizi ise der ki; bu hadis 
hasendir, sahihtir, garibUr. Ancak Ebu'l-Mevali'nin hadisinden onu bil
mekteyiz. 

«Bu giin kiifredenler, sizi dininizden etmekten iimitlerini kesmi§ler
dir.» Ali ibn Ebu Talha, Abdullah ibn Abbas'tan nakleder ki; o, §Oyle 
demi§tir : Sizi tekrar kendi dinlerine dondiirmekten iimitlerini kes
mi§lerdir. demektir. Ata ibn Ebu Rebah, Siiddi ve Mukatil ibn Hayyan'
dan da ooylece rivayet edilir. Buhari'nin Sahih'inde varid olan hadis-i 
§erlf de bu manaya gelir ki, orada RasuluUah (s.a .. ) §Oyle buyurmu§
tur : Dogrusu §eytan, Arap yanmadasmda namaz k1lanlarm kendisine 
ibadet etmesinden iimidini kesmi§tir. Ancak onlann aralanm bozrna;kla 
bunu yapa:bilir. 

Bu ayetle §Unun murad edilmi§ olmas1 da muhtemeldir : Onlar 
miisliimanlara benzemekten iimitlerini kesmi§lerdir. <;iinkii miisliiman
far mii§riklerle ve §irk ile ilgili her tiirlii niteliklere aykm davranarak 
onlardan aynlrm§lardir. Bunun ic;in Allah Teala, mii'min kullanna sab
retmelerini ve kafirlere muhalefette 1srar etmelerini emretm~kte ve Al
Iah'tan ba§kasmdan korkmamalanm, buyurmaktadir : <(qyieyse on
lardan korkmaytn da -Benden korkun.» Onlara muhalif davrand1g1mz 
ic;in kendilerinden korkmaytn, Benden korkun, onlara kar§I sizi Ben 
destekler, te'yid eder ve muzaffer k1Ianm, gogiislerinize §ifa veririm. 
Diinya ve ahirette sizi onlardan iistiin k1lanm. 

Dininizin Kemillc Eri~i 

<<Bu giin dininizi kemale erdirdim, iizerinizde olan nimetimi ta
mamladim ve size din olarak islamiyeti begendim. » Bu, Aziz ve Celil 
olan Allah'm ·bu iimmete Iutfettigi en biiyiik nimettir. Evet, Allah bu 
iiminetin dinini kemale erdirmi§tir. Artlk dinlexmden ba§ka bir dine 
ihtiyac; ve peygamberlerinden ba§ka bir peygambere ·gerek duymaya- -
caklardir. Zaten bunun ic;in Allah peygamberini, peygambe-rlerin hatemi 
kllrm§, .insanlara ve cinlere elc;i olarak gonde,rmi§tir. O'nun helal kildi
gmdan ba§ka bir helal yoktur. O'nun haram k1ld1gmdan ba§ka haram 
bir §ey yoktur. O'nun getirdigi dinden ba§ka din yoktur. O'nun bildir
digi her §ey haktir, yanll§I olmayan dogrudur, yamlmas1 olmayan ha
kikattir. Nitekim Allah Teala; ((Rabb1mn sozleri dogruluk ve adalet ola
rak tamamlanrm§tlr.» buyurmaktadir. Yani verdigi haberlerde dogru, 
yasak ve emirlerinde adaletlidir. Mii'minlerin dini kemale erdigine 
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gore; iizederindeki nimet de tamama erm~tir. Bunun i«;in Allah Teala : 
«Bu giin dininizi kemale erdirdim, iizeTinizde alan nimetimi tamamla
dlm ve size din olarak islamiyeti hegendim.» 'buyurmaktad1r. Yani siz 
de kendini·z i~in islam'1 se«;in. Qiinkii Allah'm begenip ha§land1g1 din 
odur. 0 dini peygamberleli'in en faziletlisi ile gonderdim ve beraberinde 
de kitaplann en §ereflisini indirdim . 

. Ali ibn Ebu Talha, Abdullah ibn Abbas'dan nakleder ki; a <<Bugiin 
dininizi kemale erdirdim.» kavlinden mruksad; islam'd1r, demi§tir. Bu 
ayet ile Allah Teala, peygamberine ve mii'minlere imanlanm kemale er
dirdigini haiber vermi~tir. Bir da:ha hi«;bir zaman i\!in arttmnaya gerek 
duymayacaklanm ve Allah'm tamfunladl~ §:eyi 'ba§ka hi«;bir §eyin ek
siltmeyecegini, Allah'm begendigini hi«;bir §€yin kotiileyemeyecegini 
ifade etmektedir. Esbat da Siiddi'den nakledere:k der ki; bu ayet, Arefe 
giinii nazi! olmu§tur. Ondan sonra bir qaha ne helal, ne de haram ile 
ilgili bir hiikiim inmi§tir. Rasillullah (s.a.) harpten dondiikten sonra 
da vefat etmi§tir. Umeys k1z1 Esma dedi ki: Ben de a esnada Rasillul
lah lie beraber haccediyardum. 0 s1rada biz yiiriiyorduk. Ve birden Cib
rll (a.s.) belirdi. Rasulullah (s.a.) bineginin iizerinde egildi. Binek 
Kur'an'm ag1rhgma tahammiil edemedi ve dii§tii. 0 s1rada ben, yanma 
vanp beraberJ.mde bulunan bir h1rkaYI o'nun iizerine yayd1m. ibn Cii
reyc ve bir ba§kas1 de\1" ki, Rasulullah (s.a.) Arefe giiniinden sanra 81 
giin ya§adi ve vefat etti. Bu iki rivayeti, ibn Cerir Taberi telfsirinde 
nakleder. Sanra da der ki; bize Siifyan ibn Veki' ... Antere'den nakletti 
ki; o, §oyle demi§tir: «Bugi.ln dininizi kemale eroirdim.» ayeti nazil 
oldugunda; 'biiyiik haec giiniiydii. Bunu duya.n Orner aglad1. Hz. Pey
gamber seni aglatan nedir? diye sordu. Hz. Orner dedi ki: Beni aglatan 
§ey §udur: Biz her giin dinimizin arttmlmakta oldugunu ,goriiyarduk. 
Artlk kemale ermi§ oldugu anla§Ihyor. Dogrusu bir §eY ne zaman ke
male ererse; art1k eksilmeye ba§lar. Rasulullah (s.a.) dagru 80ylersin, 
buyurdu. Bu anlamda sabit alan §U hadis delil olamk gosteTilebilir : is
lam; garib olarak dogmu§tur. Tekrar garib olacakt1r. Ne mutlu garib
lere. 

imam Ahmed ibn Han bel der ki : Bize Ca'fer il;>n Avn ... Tar1k ibn 
~ihab'dan nakletti ki; o, §oyle denli§ : Yahudiler'den birisi Hattab oglu 
Omer'e ge·ldi ve dedi ki; ey mii'minlerin emiri, siz kitabm1zdan bir ayet 
.okumaktasm1z. Eger bOyle bir ayet Yahudi tapluluguna inmi§ alsayd1; 
0 giinii muhakkak bayram kabul ederdik. Hz. Orner hangi ayet 0 dedi
ginde, Yahudi; «Bugiin dininizi kemale erdirdim .. . » ayetidir, dedi. 
Bunun iizerine Hz. Orner dedi ki : AUah'a yemin ederim ki ben, o aye
tin Rasulullah (s.a.) a indig.i giinii ve indig.i saarti \!Ok iyi bilirim. Bu 
ayet Cum'a' giinii AJ:efe 8:k§aiiU nazil oldu. Bu hadisi, Buhari Hasan 
ibn Abbas kanahyla ... Oa'fer ibn Avn'dan nakleder. Keza Muslim, Tir-
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mizi, Nesei de Kays ibn Mtislim kanahyla bu hadisi rivayet ederler. 
Buhari'nin, bu ayetin tefsirinde naklettigi laf1z, Siifyan es-Sevri kana.
llyla Tank ibn ~ihab'dan menkuldur ve §U §ekildedir: Yahudiler, Hz. 
Omer'e dediler ki; siz bir ayet okuyorsunuz. Eger oyle bir ayet bize 

. nazil olsaydl, 0 giinii bayram edirurdik. Hz. Orner dedi ki; ben 0 ayetin 
indirildigi zamam, yeri ve indirildigi s1rada RasUlullah (s.a.) m nerede 
bulundugunu c;ok iyi bilirim. indirildigi gun Arefe giiniiydii. Allah'a 
yemin ederim ki; biz, Arefe'de idik. Sufyan der ki ben Cum'a giinii 
miiydii, degil miydi §iipheliyim. Sonra Buhan bu ayetin metnini verlr. 
Siifyan merhum bu son konuda §iiphe etmi§tir. Eger bu §iiph~si, riv!
yette ise bu bir sakmmamn ifadesidir. <;iin:kii §eyhin kendisine b<iyle ha
beri verip vermediginden §iiphelerunektedtr. Eger veda haccmda Ara
fat'da duru§un cum'a giinii oldugu konusunda §iiphe etmi§Se bu hu
sus, ondan degil, Sevri merhumdan sabit olmU§tur. <;iinkii bu konu 
k~in ve bilinen bir husustur. Magazi, Siyer ve F1klh kitaplannm miiel
liflerinden hi<;bir kimse; bu konuda ihtilaf etmemi§lerdir. Kald1 ki, bu 
hususta hi~ kimsenin s1hhatinden kU§kulanamayacag1 miitevatir ha
disler vard1r. Allah en iyisini bilendir. 

Bu hadis, bir ba§ka §ekilde Hz. Omer'den rivayet edilmi§tir. ibn Ce
rir der ki; 'B'ana Ya'kub ibn Ibrahim ... ishak ibn Hare§e'den _nakle.tti 
ki; Ka'b §oyle demi§ : Eger ooylesine bir ayet bir ba§ka millete inseydi; 
indig:i o giine bakarlar ve bayram giinii kabul ederlerdi. Hz. Orner; ey 
Ka'b, o hangi ayet? dedi. 0 da bu ayeti okudu. Hz. Orner dedi ki : Bu 
ayetin indirildigi giinii c;ok iyi biliyorum. indirildigi yeri de. Arefe giinii 
olan Cum'a ·giinii nazil olmU§tUr. Allah'a hamdolsun ki, her ikisi de bi
zim i<;in bayram giiniidiir. 

ibn Cerlr der ki; bize Ebu Kiireyb .. . Ammar'dan nakletti ki; ibn 
AbbAs, bu ayeti okuyunca; yahudinin biri:si eger bu ayet hize inmi§ ol
saydi, o gft.nii bayram giinii yapardJ.k, dedi. Bunun iizerine ibn Abbas 
dedi ki; bu ayet, iki bayram giiniinde inmi§tir. Biri kurban bayrrum, 
digeri de cum'a giiniidiir. · 

ibn Merduyeh der ki: Bize Ahmed ibn Kamil .. . Hz. Ali'den nakle
der ki; o, §Oyle demi§ : Bu a yet indiginde Rsaulullah (s.a.), Arefe giinu 
~iistii ayakta duruyordu. ibn Cerir der ki; bize Ebu Amir ... Am:r 
ibn Kays'dan n~kletti ki; o, Ebu Siifyan oglu Muaviye'nin minberde bu 
ayeti ornek vererek okudugunu ve sonra §oyle dedigini duymu§: Bu 
ayet, Arefe ve Cum'a giinii nazil olmu§tur. ibn Merduyeh Muhammed 
ibn ishak kanahyla ... Seleme ibn Ciindeb'den nakleder ki; o, bu ayetin 
Arefe giinii n8.zil oldugunu RasUlullah'm da Arafat'da vakfe halinde 
buhmdugunu 80ylemi§tir. 

Ibn Cerir, ibn Merduyeh, Taberani, Ebu Rebi' kanahyla ... ibn Ab
bas'm §oyle dedigini nakletmi§lerdir: Sizin peygamberiniz - Allah'm 
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salM ve selarm o'nun uzerine olsun- pazartesi giinii dogmu§tur. Pa
zartesi gunu Mekke'den ~Ikrm§, pazartesi giinii Medine'ye girmi§ ve 
pazartesi giinii Maide suresindeki «Bugiin dininizi kemale erdirdim ... » 
ayeti indirilmi§tir. Zikir de pazartesi giinii kaldmlmt§tlr. Bu hadis ga
rlbtir, isna.dt zaytfttr. Nitekim Ahmed ibn Hanbel de aym hadisi MU.Sa 
ibn Davud kanallyla .. . Abdullah ibn .Abbas'tan nakleder ki; o, §oyle de
mi§tir: Hz. Peygamber pazartesi giinii dogdu. Pazartesi giinii kendisine 
haber verildi. Mekke'den Medine'ye pazartesi giinii hicret etti. Medine'
ye pazartesi giinii geldi. Pazartesi giinii vefat etti ve Hacer-:i Esved pa
zartesi giinii · yerine kondu. Ahmed ibn Hanbel'in lafzi aynen ooyledir. 
~ncaik onda Maide suresinin pazarlesi giinii nazil olduguna dair bir ha
ber yoktur. Dogruyu· en iyi Allah 'bilir. Oyle saruyoruz ki; Abdullah ibn· 
Abbas -yukarda ge~tigi ~gibi- iki bayram giiniinde nazil oldu demek 
istemi§, ancak ravi bunu benzeterek pazartesi demi§tir. En iyisini bilen 
Allah'tlr. 

ibn Cerir der ki : Bu giiniin, halk tarafmdan ·bilinen bir giin ol
madi~ soylenmi§tir. Sonra Avfi kanahyla ~bdullah ibn Abb&.s'm bu 
ayet konusunda; 0 giin, insanlar taxafmdan bilinen bir gun degildi, de·
digini nakleder ve der ki: Soylendigme gore, bu ayet Raswullah (s.a.) a 
veda haccma giderken inmi§. Sonra bu rivayeti, Ebu Ca'fer et-Razi ka
nallyla Rebi' ibn Enes'den nakleder. Ben derim ki; ibn Merduyeh Ebu 
Hartin kanallyla Ebu Said el-Hudri'den rivayet etti ki; bu ayet, Rasu
lullah'a Gadir Humm (Mekke ile Medine arasmda bir yer ad1 olup orada 
Hz. Peygamberin bir mescidi bulunmakta idi.) giinii nazil olmu§tur ve 
o giin Hz. Peygamber, Hz. Ali'ye: Ben kimin efen<lisi isem, Ali'de onun 
efendisidir, demi§tir. Sonra ibn Merduyeh Ebu Hiireyre'den bu hac:iisi 
rivayet eder ve der ki; o giin Ziilhicce'nin onsekizinci giiniiydii. Yani 
Hz. Peygamberin Veda haccmdan donii§ giiniiydii. Ne o, ne de bu sa
hihtir. Dogrusu ve §iiphe gotiirmeyeni; bu ayetin Arefe ve cum'a giinii 
nazil olmastdlr. Nitekim m.ii'minlerin emiri Hattab oglu Orner ve Ebu 
Talib oglu Ali bOyle rivayet etmi§lerdir. Keza islam hiikiimdarlartmn 
ilJP olan Ebu Siifyan oglu Muaviye ve Kur'an'm terciimam olan Ab
dullah ibn Abbas ve Semure ibn Ciindeb (r.a.) bOyle demi§lerdir. §a
fii, Katade ibn Diame, f}ehr ibn Hay§eb ve diger imam ve bilginler de 

. bOyle soylemi§lerdir. ibn Cerir Taberi merhum da bu gorii§ii tercih 
etmi§tii;. 

Zaniret Hali 
' «Her kim ki a~Iktan darda kahr da, giinaha dalmakstzm bunlar-

dan yemeye mecbur olursa; muhakkak ki Allah Gaffu'dur, Rahlm'dir.» 
Allah Teala'nm zikretmi§ oldugu bu haramlardan birine uzanmak zo
runda kalan kimse; mecburiyet tahtmda bunlan almak geregi duyarsa; 
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Allah elbette ki, onun igin Gatfu ve Rahim'dir. 'Ciinkii Allah Teala dar
da kalm1~ kulunun ihtiyacm1 bilir ve bu sebeple onun giinahm1 bagi~
layarak suGundan vazg~er. ibn Hibban Sahih'inde ve Ahmed ibn Han
bel Miisned'inde, Abdullah ibn Omer'den Rasulullah (s.a.) m §ayie 
buyurdugunu nakleder: Allah Teala giinahm i~lenmes.inden ho§lanmaz, 
ama verdigi ruhsatlarm i§lenmesini sever. Bu, ibn Hibban'm 
lafZic;ilr. Ahmed ibn Hanbel'in lafZI 1se §ayledir : Allah'm verdigi ruh
satl kabul etmeyen ki§inin, Arafat dag1 kadar giinah1 vard1r. Bunun i!;in 
fukaha der ki; baz1 hallerde alii etini yemek vacib olur. Bu, mahvolmak 
tehlikesiyle ba§ba§a kahp, yiyecek ba§ka bir :§eY bulamayan kimsenin 
durumudur. 'Ba'Zi hallerde alii eti yemek mendub olur, baz1 hallerde de 
miibah olur. Ancak ihtilat; yenildi.gi zaman, ihtiyac1 giderecek kadar 
veya doyuracak kadar veya doymanm iistiinde de yenilip, yenilmeye
cegi konusundad1r. Ahkam kitabmda belirtildigi gibi; bu konuda degi
'§ik garii§ler vard1r. Keza bir ki'§i alii eti veya ba§kasmm yiyecegi bir 
yemek veya ihramh iken bir av bulursa; bunlardan hangisini yiyecegi 
konusunda da ihtilat vard1r. Oliiniin etini mi yiyecektir? Harem'de 
av1 avlay1p cezasrm m1 Odeyecektir, yoksa ba~asmm yemegini yiyip, 
bedelini tazmin mi edec~ktir? Bu konuda ~afii merhumun iki kavli 
vard1r. Olii eti yemenin caiz olmas1 i!;in; avamdan baz1 ki§ilerin vehmet
tikleri gibi iig giin boyunca yiyecek bir §ey bulunmamas1 §artl yoktur. 
Aksine ne zamlm mecburiyet hali dogarsa, yemek caiz olur. Ahmed ibn 
Hanbel der ki: B1ze Yezid ibn MU.slim .- .. . E1bu Vakid'den nakletti ki; 
ashab §ayle demi§ : Ey Allah'm Raswii, biz agllktan darda kalml§ ola
mk bir yerde bulunursak; alii eti yememiz ne zaman helhl olur? dedi. 
Hz. Peygamber buyurdu ki; sa'bah yemegi yeme'zseniz, ak§am yemegi 
yemezseniz, bir bakla da koparamazsamz onu yiyebilirsiniz. Bu vech ile 
imain , Ahmed bu hadisi tek ba§ma rivayet etmi§tir. Aricak bu hadisin 
isnad1, Buhari ve Miislrim'in §artlanna >gOre sahihtir. Keza aym hadisi 
:i:bn Cerlr Taberi. .. Evzai'den rivayet eder. Baz1lar1 ise, bu hadisi Ev
zai'den Hasan :i:bn Atiyye kanahyla Ebu Vakid'den naklederler. Ba§ka
lan da Evzai kanahyla yine Ebu Vakid'den fakat ayn ravi sils1lesiyle 
naklederler. ibn Cerlr Taberi ise bu hadisi, Hennact :i:bn Sirri kanahyla 
ad1ru sayledigi bir adamdan nakleder. Keza, :i:bn Cerlr Hennad kana-

/ hyla miirsel olarak Hasan'dan rivayet eder. :i:bn Cedr Taheri der ki; 
bana Ya'kub :i:bn Ibrahim, :i:bn Avn'dan nakletti ki; o, ben Hasan'm ya
nmda Semure'nin mektubunu buldum ve okudum. Orada §oyle yazll1 
idi: Mecburiyet hali igin, sabah ve ak§am yemeginin bulunmamas1 ka
fidir. Ebu Kiireyb ise ... Hasan'dan nakleder ki; adamm biri, Rasulul
lah (s.a.) a haram ne zamam. helal olur? diye sormU§. Rasulullah (s.a.) 
ise §ayle cevab vermi§ : Ailen siitten ic;ip kamncaya veya kendilerine 
yemek getirinceye kadar. 
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ibn Humeyd ... Urve i:bn Ziibeyr kanahyla ninesinden rivayet eder 
ki; bir bedevi Allah'm neyi helal, neyi haram klldlgiru ogrenmek iizere 
Hz. Peygamber'in yanma geldi. Hz. Peygambe:r ona §Oyle dedi : Temiz 
§eyler sana helaldir, pis §eyler h-aramd1r. Ancak helal olmayan §eye muh
tac; olursan bu ta:kdirde; ondan doyuncaya kadar yiyebilirsin. Adam 
demi§ ki; bana harami helal kllan ihtiyac; nis·beti ne kadard1r? Beni 
bundan ahkoyan doyum nisbeti n~ kadard1r? Rasillullah (s.a.) §Oyle 
buyurmu§ ~ : Eger sonuc; istiyorsan; siiriiniin etini sona ula§tlrabilirsin. 
Eger doyum istiyorsan; onu arar ve bir §eyler elde edersin. Ailene miim
kiin oldugunca yedir, ta ki ondan doyum hasll olsun. Bedevi; bulunca 
hara.m yiyecegi brakman gereken . doyum ·miktan ne kadard1r? derni§. 
Rasulullah (s.a.); aileni geceleyin doyurduysan, Allah'm sana haram 
kild1g1 §eyden sakm.· Eger bunu yapmami§San bu, senin ic;in kolaylru}
tmlmi§tir ve haram degildir, demi§. 

( .... .... .. ....... ....... ) 
Ebu Davud der ki; bize Harlin tbn AbduUah, Vehb i:bn Ukbe'den 

rivayet etti ki; o, §Oyle demi§: Ben babamm Fucey' el-Amiri'den §6yle 
naklettigini duyctum: 0 , Hz. Peygambere gelip d~ ki; oliiden bize 
helal olan nedir? Hz. Peygamber; sizin yemeginiz nedir? demi§, o da b1z 
sa:bah ve ak§arn yemegi yiyoruz, demi§. Ebu Nuaym der ki; Ukbe bana 
bunu §oyle tefsir etti : Bir kadeh sabah yemegi, rbir kadeh ak§am yemegi. 
RasUlullah i§te bu kadard1r, buyurmU§ ve onlara alii etinin bu kadanm 
helai kilmi§tlr. Bu hadisi Ebu Davud rtek ba§ma rivayet eder. Ve sanki 
onlar, sabah ve ak§am yemegini yeterince yemedikleri ic;in kannlanm 
doyurmak iiziere kendilerine Olii etinin haram kllmdigi anlam1 c;Ikmak
tadir. aunu delil getirerek bir klSmi; doyuncaya kadar yenebilecegini 
one siirmii§ler ve ihtiyacm giderilmesi ikaydm1 gerekli bulmaiDI§lardir. 
Allah en iyisini bilendir. 

Ebu Davud der ki; bize Musa i:bn i:smail. .. C8,;bir i:bn Semure'den 
nakletti ki; adamm biri ailesi. ve c;ocuguyla Haxre'ye inmi§. Bir diger 
ki§i gelip ona derni§ ki; ben di§i devemi kaybettim, eger bulursan onu 
tutuver. Adam deveyi bulmu§, fakat devenin sahibini bulamami§. Son
ra hastalaniDI§ ve kans1; deveyi kes ye demi§. Adam kesmekten kac;m
ml§. Kadm 1srar etmi§ ve adama de~ ki; onu kes ve yiiz ki, etini ve 
yagm1 kavurup yiyelim. Adam, Rasulullah (s.'a.) a soraytm da oyle 
yiyeyim, demi§ ve Hz. Peygambere gelip sual etmi§. RasUlullah (s.a.) 
seni ona muhtac; b1rakmayaca:k kadar yeterli bir §eyin var m1? demi§. 
Adam, hay1r deyince; Rasulullah, oyleyse onu-yeyin, demi§. Sonra de
venin sahibi gelmi§ ve adam durumu ona bildirmi§. Devenin sahibi onu 
kesseydin ya demi§. Adam senden utand1m, diye kar§Ihk vermi§. Bu ri
vayette Ebu Davud yalmzd1r. Ancak bu rivayete dayarulara;k . ihtiyacm 
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fazla1Ig1 halinde bir sure az1k edinilebileceg'i gibi, yiyip i9menin de caiz 
I 

oldugu soylenmi§tir. Allah en iyisini bilendir .. 
<tGtinaha dalmakstzmn Allah'a isyan etmeksizin Allah bunu mu

bah k1.lmt§tlr. Ancak digertni. Bakara suresinde oldugu gibi tekrarla
tnarnl§tlr. Qiinkti orada «Kim de mecbur kallrsa giiniha dalmakstzm 
ve haddi a§makstzm yemesinde bir giinah yoktur.>> (Ba:kara, 173) bu
yurulmu§tur. Bu ayet delil getirilerek seferde isyan eden ki§inin, sefe
dn ruhsatlanndan yararlanmayacagt soylenmi§tir. Qiinkti ruhsatlar, 
:isyan He elde edilemez. En iyiSini Allah bilir. 

---'------ 1 Z A H I -----

Size §lmlar haram edildi : 
1 - Olu yani ,kesilmeden olen, daha dogrusu tezkiyesiz olen meyte 

canh mukabili olti demek degil, hi~ ,bir harici te'sir olmadan olen de
mek de degil , kesilmi§ mukabili olti, tam §er'i anlamtyla soylenecek olur
sa ( ~J... ) mukabili oliidtir ki; a§agida gelecek olan ( ~~L.')'\ ) 
bu tekabtilti gosterecektir. 

2 - Kan -ki murad, akitilmi§ ,kan oldugu diger bir yerde ezciim
le «En'amn suresinde a~Iklanrni§tlr. Meyte, meyte, dem de, dem oldU:gu 
i~in liayniha pis ve haramd1rlar. Fakat karun bOyle haram olU§u §unu 
anlattr ki, meytenin haram olmasmda akal;>ilecek kamn temamen i~in
de kaliDI§ olmasirun da az ~ok bir h.issesi va>rdlr. Ve meytenin mana
smda bu dahildir. Baz1 mii§rikler meyteyi yerler ve «kendi oldiirdii
guniizii yiyorsunuz da Allah'm oldtirdugunu ,ni~in yemiyorsunuz?n der
lermi§. Keza karu bag1rsaklara doldururlar ve k1zart1r, mtisafirlerine 
yediritlerrni§. 

3 - Domuz eti -ki <<En'arn» suresinde ( ~ .;~li ) buyu-
ruldugu uzere, domuzun kendisi aynen necistir. Domuz eti de domuz eti 
oldugu i~in liayniha haramd1r. Domuz kendisi n1utl8.k haram oldugu 
halde burada ( ...):!~1., ) denilmeyib de ( ...):!~~~., ) denilmesi 
a§agidaki tezkiye istisnasma bunun hi~ taalluku olamayacagm1 iyi an
Iratmak i~indir. 

4 - Allah'dan ba§kast adma kesilen, kesiHrken iisttine Allah'dan 
ba§kasmm ismi ~ekiJen ve mesela <<bismillati vel'uzza» den:ilen -ki be
raberinde bismillah gerek denilsin ve gerek denilmesin. Bu da Allah'm 
gayns1 namma kesildigi i~in haramd1r. Hayvan1 yaradan, insana mu
sahhar eden ve buna onu kesmek hak ve kudretini veren Allah oldugu 
halde, o hayvam Allah'dan b~kas1run namma k:esmek biiytik blr zuliim, 
bir §irktir. Boyle kesilen bir hayvan da ma'nevi ve hukuki haysiyetle 
murdar ve haramd1r. 
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Bu dort, esastlr. Bundan sonrakiler §er'an bunlann §iirnuliine da
hildir. Onun ic;in bir c;ok ayetlerde yalmz bunlann zikriyle iktifa olun
rnu§tur. Fakat cahiliyyet devrinde bir tak1m kimseler, oHiyu yemedik
leri halde oluyu bir harici te'sir olmakslZln kendi kendine olen diye te
lakki ederler ve hakikatte olii kabilinden olan ~ldaki oliileri yerlerdi 
ki miisliimanlar haricinde bOyle kimseler hala vard1r. Binaenaleyh bu
rada §er'an OlU kiSrnmdan ba'z1lan §U suretle tafsil olunuyor : 

5 -- Bogulan -yani gerek taklld1g1 iple, gerek kemend ile, gerek 
el ile gerek agac; ve ta§ arasma s1k1§8.rak, velhasll herhangi biT suretle 
nefesi tlkanaratk bogulub olen. 

6 - Vurulmu§ - yani yakmdan veya uzaktan her hangi bir darbe 
ile vurulub olmii§ olan. 

7 -- Tereddi eden . -yani yiiksekten a§ag1 veya bir kuyuya, bir su
ya dii§iib helak alan. 

8 - Tosu§an - yani siisiilmii§ ve siismii§ olan- at veya diger bir 
hayvan c;iftesiyle olen de bu rnanada olmakla beraber daha ewel vurul
ffiU§ olan kavline dahildir. 

9 - Canavar yiyen, yirttcl bir hayvan tarafmdan telef edilen. Belli 
ki, bundan maksad hB~yvamn bogazma giden degil, art1~ ve, hatta. yir
tlgldlr. 

( ~I ) ~~nab>> ta'bir olunur sivri di§leri bulunan arslan, kaplan, 
kurd, kopek vesaire gibi adet~n saldmr, kapar, . yaralar, oldiiriir her 
hangi bir ytrttct hayvan demektir ki, m1hleb ta'bir olunur, penc;esi bu
lunan ytrttct ku§lar dahi ayni manaya dahildir. Lis8.mm1zda canavar 
<<canver>> ismi tic; mana ile isti'mal olunmu§tur. Birisi canh manasma 
genel olarak hayvan demektir ki, bu isti'mal §imdi kalmaml§ denece'k 
kadar nadirdir. ikincisi, bilhassa hmztra veya kurda Itlakldlr ki; kara 
canavar ve boz canavar diye teforik olunur. Uc;iinciisii, cana sald1ran yir
tlcl hayvan demektir ki orfiimiizde canavarm as1l manas1 budur, i§te 

( ~I ) budur. Cahiliyyet devrinde oliiyii yemeyenler ic;inde de miin
hanikadan buraya kadar say1lan be§ oh1yii yiyenler bulunuyordu. Nete
kim bugiin hlristiyanlar, domuz etini yedikleri gibi, mevkuzeyi de yer
ler ve bilhassa domuzu tepesinden ag1r biT demirle «vakz>> ederek yerler. 
Guya bunlan, bir 11leti da.hiliyye ile olmeyib bir insan veya hayvan 
fi'l-ti te'siriyle olmii§ olduklanndan meyte gibi degil, .kesilmi§ telakki 
ederler. Halbuki bunlarm be§i de kesme ile kanlan akitllmarm§ oldu
gundan temamen oliidiirler ve haramd1rlar. 

Ancak kestikleriniz miistesnadtr. Yani heniiz canlan <;lkmadan ye
ti§ip keserek hayatlarma son verdikleriniz haram degildir. Binaenaleyb 
debelenirken. heni.iz gozi.inii k1rpar veya kuyrugunu oynat1r veya ba
cagml depretirken bile yeti§ilib kesilebilenler halal olur. B8.Z1 miifes
sirler i§bu ( ~~L.~I ) istisnamn istisna-i munkatl' 'oldugluna, yani 
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yukanda zikrolunan hi~ birini, ha;ramhktan ihrac etmi§ olmaytp hep
sine mukabil olarak halal olam aynca .gostermi§ bulunduguna kail ol
mu§l;ardir. Filvaki' butiin kelimeler, §er'i mana ile mtilahaza edildigi 
takdirde bu 1stisnamn neticesi, olu ve ha·ram olanlarla kesilmi§ ve halal 
olanlarm tekabuliinu ifade etmekten ba§ka bir §ey degildir. Diger baz1 
mufessirler ise, bu istisnamn en sondaki ( ~I JSI l.J ) frkrasma 
tahsis edilmi§ bir istisna-i muttMil oldugunu s<>ylemi§lerdir. Zira lafzan 
en yakm olan budur. Bir de bunun lugat baklmmdan mefhum ile §er'i 
mefhUm arasmda · bir !ark yoktur. Halbuki makablindeki natiha, mu
tereddiye, mevkuze, munhanika lugavi mefhumlarmdan ba§ka olu ma
nasmi da mutazammm olarak olu aksammdan birer §e·r'i isimdiTler. Bi
naenaleyh onlara nazaran istisna, ancak munkat1' olabilir. Bir istisna 
ise hem muttas1I, hem munkati, olamayacag1 ve muttas1l mtimkin iken 
munkati' istisnaya gidilemiyecegi i~in bu da muttas1l olarak yalri1z 
sonuncuya bagh olabilir. Ancak bunlarm oltim manasm1 tazammunlan 
asli mefhumlarma nazaran degil, istisnay-1 mtilahazadan sonra hukmi 
hara.mllga nazaran oldugu ve §er'i manalan da bununla takarrur ettigi 
mtilahaza edilirse ( ~~L."il ) makablindeki ( ~I JSI L. ) den 
munhanikaya kadar be§inden bir istisna-i muttas11 oldugu anla§Ihr. Me., 
sela munhanika mefhumu, lugaten olmti§ ve Olmemi§ olana §amil bu
lundugundan henfiz Olmeden kesilebilenler, haramhktan ~Ikanlinl§ Ol
mti§ olanlar da, haram kiSmmda kalml§ bulunur. Filvaki' Hazreti Aii, 
ibn Abbas, Hasan, Katade bunun munhanikaden ( ~I JSI L. ) a 
kadar mecmuundan istisna oldugunu soylem~ler ve cumhur-u mlifes
sirin de bunu ihtiyar etmi§lerdir. Ve maamafih bu ii~ baglayi§ §eklinin 
hi~ birinde §er'i hukme nazaran bir ihtilaf yoktur. Daha yukandaki 
dorde gelince; bu istisnamn onlara hi~ baglantis1 ve onlardan bir §eyi 
haramhktan ~1karmas1 ihtimali yoktur. <;iinkii .kesilenin bir daha ke-

silmesi muhal oldugundan bir kerre ( ~~ L. "il ) tin ( ~~I L. 

;;,1 ) e ba.glantlsi bulunmadigi bizzarure ma'lumdur. Bunu atlayib da 
daha ustundekilere bagh olmayacag1 da lisan kMdeleri ile ma'lumd-ur. 
Bundan ba§ka yukanda ihtar ettigimiz vechile hmzmn kesilmesi mtim
kin ise de, etin kesilmesi dti§tintilemez. Keza kan ve olu de ooyledir. Bu
nun i~in hi~ kimse bu istisnanm munhanikadan, daha yukansma bagh 
oldugu ihtimalini soylememi§tir. Ancak hepsinin munkatl' oldugunu 
soyleyenler bulunm~tur. Binaenaleyh, o dort i~inden tezkiye ile tahlil 
edilebilmest melhuz hi~ bir §ey tasavvur olunamaz. Gelelim tezkiyeye: 

Tezkiye, ( :tS~ ""tsY. ~J.:. ~~ ) stilasisinden ( J.:..L; 
dir ki, zekat yapmak demektir. Burada zekatma yeti§mek diye tefsir edil
mi§tir. Asa vezninde ·zeka ve necat vezninde zekat lugatte kesmek, yani 
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bogazlamak manasmadu. Bu maddenin ash, liigwtte bir tamamlanmak 
manas1yla alakadar oldugu beyan olunuyor. Nitekim ate§dn parlamasma 
( .IS~. IS~.~~ ) denilir ki tamam parlama ,demektir. Keza fehme 
( .IS~ ) denilir ki, tamam1 fehim demektir. Sonra ya§m kemaline 
( .IS~ ) denilir ki gen~ligin sonuna gelip tamam olmas1 demektir. 
i§te hayvam bogazlamak da kamm akttarak ve tabii ISISim durdura
rak hayatma temamen son vermek demek oldugundan z.eka ve zekat 
tesmiye olunmU§tUr. i§te kelimenin liigaten manas1 ve esas1 budur. Ve 
bundan §er'i manaya naklolunarak ( ;IS~ ) bir §er'i ismi olmu§tur 
ki liigattaki kesmeden bir bak1ma daha ozel, bir bak1ma daha geneldir. 
once daha ozeldir, ~iinkii gerek bu a yet ve gerek diger nasslara gore §er'i 
zekat mevzil zekat ve kesilecek kiSim, alet, diyanet, besmele gibi baz1 
ozel §artlarla mu'teberdir. Binaenaleyh her kesilen, miizekka degildir. 
ikinci olarak, §er'i kesmede dahi -zebh 'asll olmakla beraber av hayva
natmda oldugu gibi zebha kudret bulunmad1g1 zaman miicerred yara
lama ve kan ak1tma ile veya kesilme ozelligi olmayan bahkda her hangi 
bir harici sebeb ile oliimiin meydana gelmesi §er'an zekat olmaga k.afi
dir. Halbuki bunlara ne §er'an ne liigaten zebh denilemez, bu suretle 
§er'i zekat ihtiyari zekat' ve I'Ztirari zekat nam1yla iki k1simd1r. ihtiyari 
zekat miimkin olan yerde, 1zt1rari zel{at kifayet etmez. Bunlan biraz 
a~lklayahm: 

Once kesilmesi istenen h'ayvanda kesme yeri «lebbe)) denilen boyun 
dibinden, ya'ni gerdandan ~ene altma kadardtr. Rasulullah ( 4.:1!\ ~ 

JbdiJ ) buyurmu§tur. imam A'zam Ebu Hariife demi§tir ki; bogazm 
altl, ortas1 ve iistiinde kesmede hi~bir beis yoktur. 

ikinci olara.k, kesilmesi vacib olan §ey ( ~1,:,_,1 ) ta'bir olunan 
dart §eydir ki ( (' _,.il.> ) ya'ni nefes borusu olan g1rtlak, ( J r 
ya'ni yeyib i~ecek ge~en mid~ yolu, •bir de §ah damarlan ta'bir olunan 
iki damar ki, hulkum ile meri bunlarm aralarmdad1r. Bunlarm dordii 
de, guzelce kesildi .mi kesme tamamiyle ve sunnet olan §ekUde yapil
IDl§ olur. Bu dortten eksik kesilirse, Hanefi imAmlan; evdacm ekserisi 
kesmrse yenir, bunlarm her hangi taraftan olursa olsun u~u kesilirse 
yenir, demi§ler. Maamafih Ebu Ylisuf, §Unu tasrih etmi§tir ki; hulkum 
ve meri ve iki damann biri kesilmedik~e yenmez. imam Malik ve Leys 
ise; evdac ve hulkum kesilmelidir, biri b1rak11lrsa olmaz, demi§lerdir. 
Sevri de; evdac kesilirse, hulkum kesilmese bile beis yoktur demi~. 

imam ~afii hazretleri de; zekatm kifayet edecek en az derecesi hulkum 
ile mariyi kesmektir, vedeceyn, ya'ni iki damar da kesilmelidir. Bunun-. 
la beraber bunlar kesilmez de hulkum ile meri kesilirse caiz olur, de
mi§tir. 
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u~tincii olarak, alet; eVdac1 yanb karu fi§klrtabilecek keskince 
herhangi bir ,aletse l;>els yoktur, kesim sahihtir. Yerinde duran di§ ve 
tlrnak ile yarmak calz degildir. Qikffil§ tlrnak veya kemik veya boynuz 
veya di§ ile yarmak mekruhtur. Keza kor b1~kla da meknihtur, Efen-. 
dimiz buyurmu§-ttir «Allah Teala her §ey'e ihsam yazml§tlr, binaenaleyh 
katie ·miistehak birini katlettiginiz zaman katli bile giizel yapm1z, hay
vam kestiginiz zaman da ,giizel kesiniz, her biriniz b1c;agm1 bilesin ve 
kesecegl hayvaru raha~ yatlrsm)). 

Dordtincii olarak, yani kesenln miisliiman veya ehl-i kitab olmas1, 
miisluman ise ihramda bulunmamasi. 

Be§inci olarak, besmele ~ekilmesi. 
Altmc1 olarak, kesilmesi zorunlu olan av meseleleri bundan sanra 

da gelecektir. i§te §er'i kesme budur. Binaenaleyh ( Jl~ ) ile alan 
bu maddeyi ( lj ) ile alan ve esasen «taharet ve nema ma'nasma ge-. 
len zeka; zekat, tezkiye maddesiyle kan§tirmamalldir. Boyle bir galat 
ile ( ~~ l.. ')'\ ) tathir ve tasfiye ettiginiz miistesnadlr, glbi bir mana 
vermege kalki§mamahdir. Tezkiye ile pis hayvan temizlenmez, temiz 
hayvan pis olmekten kurtanhr. Bu tafsil ve izahtan maksadtmtz, za
manrmizda bir tabibin miisliimanlara domuz eti yedirmek ic;in yazdigt 
bir risalede dii§n1ii§ oldugu da14Ieti ihtar etmektir. Ma'lUm.dur ki, do
muz etinde muztr bir mikrop (Tri§in) bulundugu son zamanlarda fen
nen anla§Ilmi§tlr. Bu zat evvela Kur'an'da domuz etinin haram kihn
masi hmzir aldugu i~in ay'nen degil, ancak bu mikrabdan dalayi aldu- .. 
guna kendince bir karar vermi§, sanra hmzir etinde bu ma'lum alan 

. mikrobun fennen ve kimya yoluyla yok edilebildigini miitalaa ve bu
nun hmziri temizleme demek olduguna da hiikmeylemi§, bunun i.izerine 
( Jl~ ) ile ( lj J y1, ( ;·l5~ ) ile ( _;;l5~ ) , ( ~.1:; ) ile 
( ~; · ) yi tefrik etmeyerek ( ~~ L. ')'\ ) istisnasmt ele almi§, 
bunun tathir demek oldugunu ve domuz etine kadar hcpsine §amil bu
lundugunu kimyevi tahlil ve tasfiyenin de bir temizleme olmasl 
hasebiyle domuz etini temizleyecegini ve binaenaleyh domuz eti kes
mekle halal olmadtgi halde kimyevi tasfiye ile halal olabilecegini, diger
lerinde de aym hiikmiin cereyan edecegini iddia eylemi§tir. Halbuki 
burada ( ~ .1:; ) ve ( ~ _;.:; ) maddelerinin farkmdan kat'1 na
zarla dahi boyle bir mi.iHihazaya imkan yoktur. Zira bu miilahazaya 
gore domuz oliistiniin yenmesi caiz olac·ak da mesela bogulmak uzere 
bulunan bir koyunu olmeden kesip yemek caiz olmayacak, bu surette 
temizleme manasiyla ( ~~ ) zebha da §B.mildir denecek olursa, 
o zaman damuzu;n da zebhedilib yenmesi tecviz edilmi§ bulunacak ve 
domuz eti haram degildir, denilmi§ olacakt1r. Ve eger bunun domuzla 
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ili§kisi olma.digi i'tirat "edilecek ise aym kelimenin mazmunu oldugu 
iddia edilen mikrob tasfiyesinin hmzire taallukundan bahse~mek buyUk 
tenakuz te§kil edecektir. Sorira unutmamak lazrm gelir ki, Kur'an'm 
haram kildigi, domuz etinin sade niikrobu degil, kendisidir. Buna kar§I 
domuzun mucerred bu mlkrobdan dolayt pis ve haram oldugunu ve 
bunda maddi veya. ma'nevi daha diger esbab-ii hi1anet hulunmayaca
gtm iddia etmek ise, dogrudan dogruya bir tahakk\im ve hruk.s1zhktir. 
Daha sonra etin i~indeki mikroblan kimya yoluyla yok edib oldurmek, 
etin kendisinde tasfiye denebilecek bir kimyevi tahlil yapmak da degil
dir. Binaenaleyh buna bir temizleme demek de yruUI§tlr. Eger maksad 
tam manas1yl~ bir tahlil veya kimyevi te'sir ise her hangi bir ,eti, smai 
veya lulki bir surette kimya yoluyla tam bir talil ve tahvile tabi' tutul
dugu zaman o art1k et ismini kaybeder, diger bir mahiyete donu§ur ve 
ba§ka bir isim ahr, §er'ari onun halal ve haram olu§u yeni aldig1 isim ve 
mahiyete gore aynca mUlahaza ve takdir olunur. Netekim pis olan bir 
§ey yamb kUl oldugu zaman tahir olur, domuz kemiklerinden istihsal 
olunacak komurun veya fosforun digerlerinden fark1 olmaz, lakin bun
lar diger mes'elelerdir. 

10 - Nusub uzerinde kesilenler -~bu fikra ( ~ .J!I ~.)AI t._, ) 
ii:zerine ma'tuftur, bu da haramd1r. Demek ki her kesi§, §er'i bir kesi§ 
degildir. 

1-fusub, mansub rna'nas1na miifred veya msabm veya nusbenin 
cem'idir, bunun cem'i de ensab gelir. Baz1 miifessirler bunu asnam diye 
tefsir etmi§lerdir. Fakat digerleri, asnam ile ensab1n farkrm gostermi§
lerdir. f?oyle ki; asnam, resimli ve nakl§h t~lar, putlard1r. Nusub ise 
dikili t~lard1r ki, resimli veya naki§h olmas1 §art degildir, ( J ~ ) 
vesen gibidir. Netekim Adiyy ibn Hatim boynunda saUb ile geldigi za
man Rasulul!ah; boynundan §U veseni at, buyurmll§, salibe vesen ad1 
vermi§ idi. Demek ki; nusub, · resimli veya nakl§h olmas1 §art olmaya
rak evsan kabilinden sayan i~in konulup dikilmi§ ta§lardir ki, zamam
rnizda abide ta'bir ederler. Bunlar yekpare bir ta§tan ibaret olabilecegi 
gibi bir ~ok ta§lann i~timamdan da olahilir ve sadece 'bir ytgm halinde 
de bulunabilir. Nusubun mufred veya cemi' olmas1 mUlahazas1 da bun
dandir. Ensab da muteaddid nusublar, demektir. 

Has11I, cahiliyye devrinde ve Ka'be'Iiin etratmda bOyle dikilm.i§ ve-
. ya konulmu§ bir takrm t~lar vard1 ki, bunlara hiirmet ve ta'zim eder

ler ve U.Zerlerinde kurban keserlerdi ve hatta bunlara bile kurban ke
serlerdi ve Mekke'de oldugu gibi diger arab §ehirlerinde de boyle ta'zim 
ve ihtiram edilir ensab vard1 ki «Sa'd» dedikleri t~ da bunlardan biri 
idi. i§te Mucahid ve Katade ve sairlerinin dedikleri gibi nusub bu ta§
lardir. Mucahid'in beyanma gore cahiliyyet ehli, bunlarm uzerinde kur-

Tefsir, C, V. F. 133 
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·ban keserler ve isterlerse bunlan daha hO§lanna giden diger ta~larla 
degi§tirirlerdi. ibn Abbas hazretlerinden de ccbunlar uzerinde kurban 
keserler ve bunlar uzerinde ihramdan ~1karlard11l diye menkuldur. ibn' 
Cerir demi§tir ki: uBunlar asnam degildirler, sanem musavver olur, 
bunlar ise u~ yuz altml§ kadar dikilmi§ ta§lardl. Derler ki: Bunun 
u~yuzu Huzaa'da idi, kurbanlan kestikleri vakit bunlarm Ka'be'ye ge
len taraflarma kanlan serperler ve etleri yanb bu ta§lann ustlerine 
korlard1. Musl\imanlar; ya Rasulullah cahiliyyet ehli Beyt'ullah'a kan 
ile ta'zim ederlerdi, bu ise bize daha ·ziyade laylk degil' mi? demi§ler. 
Rasulullah haytr dememi§ti, bunun uzerine bu ayet nazil olmU§tU. 

i§te ( ~~ ~ ~:, 1.. J ) but\in bunlan tahrim etmi§tir. Qun
ku bunlar; ya a~1ktan a~1ga Allah'dan ba§kas1 adma kesilenlerdir veya 
o kabildendir, o manadad1r. Bu vechile uputlar uzerine kesilmi§ olan
lar>> kavli iki mana He tefsir olunmu§tUr: birisi ( ~ ) ulam)) ma
nasma olarak ccnusub i~in kesilen)) demektir. Fakat bunun ( jAI I..J 

~~ .r-Al ) cumlesinden oldugu muhtac-1 beyan degildir. Digeri : c<nusuba 
kar§l ya'ni ana bir hiirmeti mutazammm olarak uzerinde veya dibinde 
ve yamnda her ne n·ama olursa olsun, kesilen demektir ki, bu surette 
kesilirken nusubun veya asnamm veya diger bir namm zikredilib edil
memesinden daha gene! olur. Ve hatta nusuba hurmet fikri beslemek 
\izere yalmz Allah'm ad1 zikrolunsa 'bile yine haram olur. Bu ise 
( ~\ ~ JAI I..J ) manasmda olmakla beraber vaz1h degildir ve bina
enaleyh tansJsi, ol\iye nazaran munhamka ve saire gibi bir muhim 
fayday1 mutazammmd1r. Hulasa ( ~~ ..,k ) heT halde nusubun 'iize
rinde ve \ist\inde kesilene miinhas1r degildir. Ve bununla yalmz kesile
nin haram olu§u degil, bir kesi!? tarzmm haram olU§U da beyan kllm
ffil§tlr. i§te but\in bu manaJarla ( ~I~ JAI I..J ) hara~ oldugundan 
dolaytdlr ki, bir emirin veya buyi.iklerden birinin geli~inden dolay1 kur
ban kesmek haramd1r. Fakat Allah ic;in mi.isafire ikram veya fukaraya 
tasadduk olmak uzere kesmek caizdir. 

11 - Ezlam; yani zarlarla kiSmet istemeniz veya almamz -cahi
liyyet arabian bir sefere, bir gazaya, bir ticarete, bir nikaha, hasll1 mii
him bir i§e te§e.bbiis edecekleri zaman, uc; zar He bir ·kismet ~ekerlermi§, 
zann birinde; Rabb1m emretti, yahud yap diye emir, digerinde; Rabb1m 
nehy etti yahud yapma, diye nehiy yaz11l, biri de bo§ olurmu§, torbaya 
elini sokar birini ~eker, emir c;1karsa yaparlar, nehiy c;1karsa yapmaz
lar, bo§ c;1karsa bir daha c;alkarlarml§. i§te burada bOyle falc1hktan neh
yolunmu§tur. Cumhurun kavli budur. Bu surette istiksam, nzk ve sair 
ihtiyac;lara mi.iteallik haytr ve §er k1smeti bilmek sevdas1 demek olur. 
Kaffru tefsirinde derki : Bu istlksam, cahiliyye·tin uydurmas1 idi ve yi-



Mclide, 3) HADiSLERLE KUR'AN-I KERiM TEFSiRt 2115 

yecekler hakkmda yaptlklarma da muvaflk idi, ~iinku dikili ta§lar uze
rine kurban, Ka'be'nin yamnda yapildigi •gibi orada bulunduklan zaman 
bunu da orada yaparlardL Miicahid, burada ezlam, iran'hlann ve Bi
zans'lllann kumar oynad1kla:n kiaib ya'ni muka'ab surette olan tavla 
zarlar1 ile arab1n ok gibi olan zarlanndan daha genel oldugunu soyle"' 
mi§tir. Maamafih arabda ku~Uk ~ainl ta§lanndan zarlar oldugu da 
nakledilmi§tir. Diyorlar ki; as11 ara'b ezlarm, u~ nevi' idi. Birisi zikro
lundugu iizere ii~ zar ki, herkes kendisi edinebilirdi. ikincisi yedi zar ki 
Ka'be'nin i~inde Hiibel denilen putun yanmda dururdu birinde Ald 
yaz1h ki diyet i§lerinde bu yediyi ~ekerler, Aid kime ~1karsa diyet ona 
lazun gelir idi, birinde; evet digerinde hayir, yaz1h, ~ekerler, ~1kan ile 
arne! ederlerdi. Sizden, birinde ( J-1.. ) birinde «sizden ba§kasmda» 
yaZill, bir insamn kendilerinden olub olmad1gm1 tiuumak i~in ~ek.erler, 
~lkana ittiba' ederlerdi. Birinde de sular yaz1ll 'idi, su i~in ~1kt1klannda 
da bwm c;ekerlerdi. Bu yedi zar kahinlerin ve hakimlerin nezdinde de 
Hubel'in yanmdaki ·gibi bulunurdu. U~tinciisu de on zar ki, •bu da 
Bakare suresinde a~lklanan meys'ir ve piyango .zarlan 'idi. Ba'z1 miifes
s'irler burada fal oklanyla k:tsmet aramamn yine meysir olduguna kail 
olmU§lardir. Filvaki' bunun yiyecekler ile .mtinasebeti zahirdir. <;iinku 
( ~I ~ ~j L. J ) un bir taksim §ekli demektir. Bu surette istlk
sam, k1smet almak demek olur. J.l.mamafih fal He kiSmet aramak da 
nzk ve yiyecek meseleleriyle alakadard1r. KISaca bir manaya gore; fal
Clllk, bir manaya gore de kuma["Clllk nehyedilmi§tir. Meysir ba·§kaca neh
yedilmi§ oldugundan cumhur burada diger manayl tercih etmi§lerdir. 
Ve her iki surette kur'a'mn da her §eyde caiz olamayaca~ anla§llffil§tlr. 

Biitiin bunlar fiSktlr. Bu sayilan yasaklara el uzatmak, AHah'a itaat
tan ve Allah yolundan ~1k:maktlr. Binaenaleyh miisliimanlar, bunlara 
asia el sw1mamalld1rlar. Sofralanm, kursaklanm, §ShtSlarim, cemaat
lanm bu gibi pisliklerden tenzih etmelidirler. (Elmal1h M. Hamdi Ya
Zir, Hak Dini Kur'an Dili, II, 1558 - 1567). 

Bilindigi gibi canl1 varllk oldugu zaman organizmada bakteriler kay
na§maga ba§lar. Gerek ~iirutiicu, gerekse kO'kutucu yiizbinlerce bakteri 
viicuda dagl11r. Modern bakteriyoloji biliminden c;ok once Kur'an-1 Ke
rim bize alii eti yemeyi haram kllmJ.§tlr. 

Kana gelince; ilmen bilinmekt.edir ki, te§hisi zor olan hastahklann 
te§hisinde kan tahlili yap1larak kandaki hastahk. mikroplan ve antikor
lar tesbit edilir. Kald1 ki; kan mide ve batJrsaklarda ~ok tehlikeli has
tahklara sebeb olur. 

Domuz etine gelince; ilim tkesinlikle ifade etmektedir ki; Tenya 
Sollion ad1 verilen tenyalann, biricik yeri domuz etidir. Bu tenyalar 
insana domuz eti yoluyla ge~er ve ·b~mdaki k:tlcal organlarla bag1rsaga 



2116 iBN KESiR (Ciiz: 6; Sftre: 5 

yap1~1r. Vucudun butun noktalanyla <beraber hazmolunan g1dalan emer. 
Bunu emmekle de kalmaz, emdigi :gidalal"dan ,bir ta:k1m toksinleri insan 
bag1rsagma b1raku ve za,manla oylesine zamrh bir hale gelir ki, uzun
lugu sekiz metreyi bulur. Tenya Sollion bir~ok par~aclklardan <;>lU§Ur ve 
her par~as1 ayn bir canhd1r. Bu tenya, bag1rsakta yerl~ip uzun sure 
olgunl~t1kc;a tenasiil organlarmdan 91kan yumurtaciklarla a§Ilamr ve 
insan bag1rsagmdan dl§kl ile birlikte di§an 9Ikar, topraga karl§Ir. Bu 
mikroplu yumurtac1klar bir besin maddesine bula'§arak insan veya her
hangi bir hayvan tarafmdan yenildigi zaman hi9 etkilenmez ve en ufak 
bir degi§im gormeden tekrar di§ki ile birlikte di§ari ~1kar. Fakat aym 
mikrobu bir domuz yedigi takdirde domuzun midesinin salgtlad1g1 mide 
ozsularl, tenya yumurtaclklarmm kabugunu eritir ve bu ka:bukta kii
~Uk ve kure §eklinde genler ~1ka-r, her birinin altl ~lkmtiSl vard1r. Mide
den ge9en bu yumurtac1klar kan damarlanna kadar uzamr ve kan va
Sltasryla domuzun kaslannm arasma yerle§ir. insan tarafmdan domuz 
eti yendigi zaman bu tenya1at mideye, oradan da ince barsaklara iner. 
!nee barsaklann <;1kmtls1 arasmda tutunur kahr. Bu tenyayt vuc:Uddan 
dl§an a:tmak da ~ok zordur. Aynca onu meydana getiren her begum, 
oa§hba§ma bir tenya olur ve kiSa zamanda bag1rsaklar1 istila eder. 

Amerika Birle§ik Devletlerinde ve Kanada'da y~aya:n insanlann 
1/6 smm adalelerinde, tri§inli domuz eti yediklert i~in, tri§in kurtlan 
vard1r. Vucudlanna tri§in kurdu girmi§ olan insanlann c;ogunda has
tallk a:faZl goriilmez. Qogu yava:§ yav~ iyile§ir. Fakat bazilan da oliir. 
Baz1lanmn sol taraflan ilelebet malul kallr. Hepsi de, dikkatsizce domuz · 
eti yemi§lerdir. Bu h'astahgm muafiyeti ve tedavisi yoktur. Ne antibi
yotikler, ne de diger ila<;lar ve a§llar, bu ufak ve oldiirucu kurda te'sir 
etmezler. Yegane <;are bu mikrobun bul~mas1m onlemektir. Trt§in 
kurdlan, adale liflert arasmda limon <;ekirdegi §eklinde kivrilml§ kli<;iik 
kapsuller halinde saklanara:k kirk ylidan fazla ya§arlar. Hastahkll bir 
et parc;as1 yendigi zaman, bu gayn faa! tri§in kapsiillert hazmedilirler. 
Fakat ic;indeki tri§inler ya§amakta devam ederler, geli§irler ve herbiri 
binbe§yiiz defa c;ogahr. Bu yeni ti'i§inler, ana tri§inleri havi et yenil
dikten 1-3 giin sonra kan damarlanm istila ederler ve kan damarlari 
vas1tasiyla da birc;ok organlara yerl~irler. Tri§inlerin sebep oldugu has
tahgm belirtileri, elliden fazla hastahgm belirtilerine benzer. Bu ise; 
hastal~n te§hisini c;ok giic;le§tirir. 

Etleri tuzlama ve tutsiileme gibi alelade metodlar tri§inleri oldur
mez. Mezbahalarda hiikumet~e yapllan kontroller ise, butun tri§inli 
etleri te§his ic;in kafi degildir. 

Yalmzca Dr. Glen degil ehliyetli butiin tip otoriteleri ve bitaraf dii- 1 

§iinen butiin ilim adamlan bti mevzuda· Lslam'm g()rii§iinu destekle
mekten kendilerini alamamaktadirlar. 
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islam'a gore, hayvanc1hk alamnda kesilip yenilmemesi ali§Ilmi§ olan 
cinsten yalmz domuz eti ve ondan elde edilen her ~e§it madde haramdir. 

- Her ne kadar Ukel dinlerde bir~ok hayvanlann kesimi ve yenilmesi ha
ram sayilmJ§ ise, bunlar tamamen iptidai ve putla§ma devrinin bat1l 
adet ve gelenekleridir. Bilinmelidir ki, islam daima insanlann iyiligini 
ve sthhatrm hedef alarak baz1 yas·aklar vazeder. Bu yasaklar gayesiz kon
maml§tlr. Mesela: islam'da domuz eti yemenin yasak olu§u, tamamen 
Slhhl esasa dayamr. ~oyle ki: 

S1g1r cinsi de dahil, bir~;ok hayvanlardan insanlara muhtelif hasta
llklarm bula§masi t1bbi bir hakikattlr. Fakat bu hastahklardan hem 
korunmak mumkundur, hem de bu hastal1klar oldurucu degildir. Me
sela: insanlara s1g1r etinden, tenya ge!;ebilir. Fakat s1g1r eti kaynatil
digi veya pi§irildigi takdirde bu mahzur ortadan kalkar. Aym zamanda 
tenya olduriicu degildir. Bundan ba§ka insanlara diger ku~;Uk ba§ hay
vanlardan da baz1 hastahklar g~ebilir. Fa'kat ku~Uk ba§ hayvanlarm eti 
kaynatihrsa .bu onemsiz mikroplar da olur gider. Boylece hastahk on
lenmi§ olur. 

Domuz eti diger bir~;ok d:inlerde de yasaktlr. Mesela: Bir ulusal din 
sayilan yahudilikte domuz eti yemek kesinlikle yasakt1r. Bunu, yahu
dilerin mukaddes . ilahi kitaplan olan Tevrat'ta bariz ·bir §ekilde gor
mek mumkiindlir. Mesela : Tevrat'm tesniye boliimiinde 'yenilmesi yasak 
olan hayvanlar s1ralan1rken « ..• ve domuz!.. ~unkri.i timaklldlr, fakat 
gevi§ getirmez: 0, size murdard1r; bunlann etinden yemiyeceksiniz ve 
le§lerine dokunmayacaks1mz.» (Bab, 14/ 8) denilmektedir. 

• I 

Insanlarla mutlak temas1 olan iki hayvan ve iki hastallk vard1r ki, 
hem korunulmas1 imkans1zd1r, hem de oldurucudur. Birinci hayvan; 
domuz ve getirdigi hastallk (tri§:iniasis), ikinci hayvan; kopek ve getir
digi hastahk (kist-hidatik) tir. 'islam, her i'ki hayvam da haram kilmi§ 
ve etinden faydalanmayi yasak etmi§tir. Bu k1sa ve genel izahtan anla
§Ihyor ki, islam'm bu yasaklama ve haram kllma keyfiyeti hikmetlerin 
en incesidir. 

Bu umumi a~Iklamadan sonra, tlbbi . olarak inceleyelim. Hem bu 
incelememiz miislumanlann degil, domuz eti yemeyi mubah ve hatta 
helal k1lan h1ristiyan dinine mensup mutehassiSl~n tetkiklerine da
yanacaktlr. 

Domuz etinin tri§in kurdundan temizlenmesine fenni imkan yoktur. 
Bunu, toplum sagllg,. uzerinde otorite olan Ord. Prof. Hir~, kat'i olarak 
kabul ediyor ve goren gozlerin oniine bariz bir §ekilde serdediyor. ~u hal
de baz1lanmn zannettigi gibi, domuz eti, ihtiva ettigi hastallk mikropla
rmdan temizJenemez ve bunun i~;in de yenemez. Bunu tip isbat etmi§ 
ve boylece islam'm yasak emrindeki saltanat §imdiye kadar sarsllma
dan baki kald1g1 gibi, ilelebed de yine sars1lmadan baoki kalacaktu. Cful-
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ki.i «tri§ini domuzdan insana ge<;iren histolojik ara §ekil, her ti.irli.i de
zenfekte ve temizleme usullerine, normal dokuya nazaran on defa daha 
mukavimdiro» ilmen de kat'i olarak bilinen bu cihetin yamnda iki un
sur daha vard1r ki, bu yasak hikmetinin s1rlanm ta§Iro 

Birincisi : Ehli olan butiin kesim hayvanlarmm hilafma olarak 
domuz, beslendigi yerde her ttirlu pis.Iigi yero Bundan dolaYI §Oyle bir 
biyolojik tez ileri stirtilebilir : Domuz ne.slinin kimyevi unsurlanndaki 
hucre i~i karbon, azot ve daha buyiik §ekilde protein, diger hayvanlar
dan farkll bir yaplll§ keyfiyetini haizdir. izotop ~ekirdeklerle yap1lan 
atom tetkikleri gO.stermi§tir ki, insan vucudu veya sair hayattar hucre
ler eskimi§ atomlar1 atarak yerine taze, biyolojik ve kimyevi tasfiyeden 
g~mi§ atomlar allr. Her ~e§it pisligi yemek suretiyle itrah maddelerini 
btinyesine alan domuz, proteinindeki kimyevi maddeler ba;kimmdan du
§tik k1ymettedir. 

ikincisi: Domuz, karakter :baklmmdan diger hayvanlardan farkh
dir. Bilhassa islam mi.itefekkirleri domuzun kl.S:kan~ olmaYl§l uzerinde 
dunnu§lar ve hayvanlar i~inde di§isini klSkanmayan tek hayvan olu
§Unu, ~g-thk karakterinin bir ifadesi kabul etmi§lerdir. Bu k1skan~ 
olmaYI§lll insanlara ve hatta inanca sirayet ettigmi kabul etmek gere
kir. Dunyamn her yerinde domuz eti yiyenlerin, aile mefhlimu bakt· 
mmdan da kiskan~ olmaYl§I; bunu kolayca isbat edero 

Diger yonden inceleyelim : Her hayvanda bir mtispet (iyi), bir de 
menfi (kotu) huy olmasma ragmen domuzun bu hassadan uzak olma
SI, yani, iyi huyunun bulunmayi§I ~yan-1 dikkattir". Mesela : Kedide 
nankorluk yanmda, huzur,- kopekde vah§et yanmda sadakat, koyunda 
meskenet yamnda teslimiyet huylan varken, domuzda kiskanmaYl§ ya- 0 

nmda hi~ bir mtisbet ·karakter yoktur. 

~er'i Bogazlama 

Yenmesi helal olan kara hayvanlan iki kls1md1r. 
1 - - Deve, sigir, davar ve benzeri ehli hayvanlarla evlerde besle

nilen tavuk,guvercin ve benzeri ku§lar gi:bi yakalanmas1 mumkun olan
laroo o 

2 - Yakalanmas1 mumkun olmayanlaro oo 
islam, birinci kiSimda bulunan hayvanlarm helal .olabilmesi i~in 

§er'i bogazlamay1 §art ko§m~turo 
Arzu edilen §er'i bogazlama, ancak bazi §artlarda tamamlanabilir: 
1 - Hayvamn, ta§tan veya odundan ·bile olsa, kam ak1tan ve da

marlan kesen keskin bir aletle .bogazlanmas1. 0. imam Ahmed, Ebu Da
vud, Nesei, ibn Mace, Hakim ve ibn H1bban'm rivayetlerinde Adiyy ibn 
Hatim et-Tai der ki, Peygamberimize : 

M 
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((Ya Rasulullah, biz av1 avllyor ve fakat onu kesecek keskin ta§ ve 
kamt§tan ba§ka bir §ey bulamtyoruz)) diye sordum. 

Buyurdu ki: 
«Allah'm ad1m anarak diledigin §eyle kam aktt." 
2 - Hayvamn bogazdan veya boyundan oldurillmesi. .. Yani boga

zt veya boynu kesmekle oliim, tamamen tahakkuk etmi§ olur. 
Fakat bogazlamamn en mukemmeli, bogazm yemek borusunun ve

ya her iki tarafta bulunan §ah damarlarmm kesilmesiyle olur. 
Ozel yerden bogazlama mumkun olmadtgi ta·kdirde bu §art hu

kfunsuz olur. Mesela; ba§I uzerine kuyuya dti.§en ve ooynu ile bogazm
dan oldurUlmesine imkan olmayan hayvanlarda bu §art kalkar ve av 
i§lemi bunlara tatbik edilir. Bu durumda Ula§Ilan herhangi bir yerinden 
keskin bir §eyle kanatllmas1 kafidir. 

imam Buhari ve Muslim'in rivayetlerinde Rafi' ibn Hadic der ki : 
Peygamber (s.a.) ile bir seferde idik. Develerden biri kac;t1. At1m1z 

olmadtgi ic;in birisi onu oku ile vurup Oldurdu. Bunun uzerine Rastllul
lah (s.a.) buyurdu ki: Bu hayvanlarda yabani hayvanlarm adetleri 
vard1r. Boyle oldugu takdirde bunun yapt1gr gibi yapm1z. 

3 - Allah'dan ba§kasmm amlmamas1. .. Bunda ittifak edilmi§tir. 
Zira cahiliye insanlan, ilahlarma ve putlanna yakla§ma dti.§uncesiyle 
kurban kestikleri zaman; ya ilahlarmm ve putlarmm isimlerini bagn§a
rak anarlar, ya da ozel dikili ta§larm uzerinde bogazlarlardl. Yukarda 
da zikrettigimi4 gibi Kur'an, «Allah'tan ba§kasmm adma . .. d'ikili ta§· 
lara'' ifadeleriyle btittin bunlan haram kllmi'§tir. 

4 - Hayvan bogazlamr·ken Allah admm amlmas1. .. Bu, htikum
lerin ac;1k olanland1r. Kur'an der ki : 

«Allah'm ayetlerine inamyorsamz, iizerine Allah'm adt amlmi§ olan 
§eyden yeyin.11 (En'am, 118). 

Ve yine der ki: «Uzerine Allah'm admm amlmad1gr kesilmi§ hay
vanlan yemeyin, bunu yapmak Allah'm yolundan c;tkmakttr." (En'am, 
121). 

Buhari ve ba§kalarmm rivayetinde Rasulullah (s.a.) da §oyle bu
yurur: 

Allah amlarak kam akttllan hayvamn etini yeyiniz. 
Ogretilmi§ av kopegini btraklrken veya silaru ava ·bo§altlrken bes

melenin c;ekilmes'i hususundaki sahih hadisler de bu son §artm luzu
munu te'yid eder. 

Bazt alimler derler ki : Allah'm adrmn anllmast, vazgec;ilmez bir 
§arttlr. Fakat bunun, hayvamn bogazlanmast esnasmda olmas1 §art 
degildir. Zira yenirken besmele c;ekilirse kafidir. Boylece, yemegi yer
ken besmele c;eken insan, Allah admm amlmadtgi §eyi yememi§ olur. Sa
hih-i Buhari'de Hz. Ai§e'den rivayetle; bir kavim, Hz. Peygambere ge
lerek dediler ki; 
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«Baz1lar1 bize et getiriyorlar. Bunun iizertne Allah'm arum amp an-
madiklarmi bilmiyoruz. Ondan yiyelim mi, yemiyelim mi?>l 

Rasulullah (s.a.) buyurdu ki: 
Allah'm admi anm1z ve yeyiniz. 
Anladigimiza gore bu bogazlamarun sirri, hayvana azab vermeden 

ve en kiSa yoldan onun caruru ~Ikarma>ktir. Bunun i~in keskin aletle 
bogazdan kesmek §art kO§UlffiU§tUr. Qiinkii; oliimii ~n ~abuk te'min 
eden §ey keskin alettir, canm kolayhkla {!Ikaca~ en yakm yer de bogaz
dir. Di§ ve tlrnakla bogazlamak; nehyedilmi:§ti:t;. Zira bunlarla oogazla
ma, hayvana i§kence verdigi gibi, hayvan umumiyetle bunlarla bogula
rak oliir. Peygamber (s.a.), bogazlamanm kolay olmas1 i~in b1~ag1 bile-
meyi emretmi§tir. . 

Miislim, ~eddad ,ibn Evs'ten Hz. Peygamberin §U hadisini nakle
der: . 

Allah, her §ey husU.Sunda ibsam em.retmi§tir; Oldiirdiigiiniiz zaman 
giizel oldiiriinuz, hogazladi~ruz zamari da giizel bogazlaymiz, bi\!a~mZI 
bileyerek· hayvaninizi miisterih ediniz. 

ibn Omer'den naklen ibn Mace'nin rivayetinde Hz. Peygamber, 
(s.a.) b1~aklann bilenip, hayvanlardan gizlenmesini emrederek buyurdu: 

Biriniz oogazladigi zaman, tamamlasm. 
Buhari'nin §artlai'lna gore, sahih kabul edilen Hakim'in ibn Ab

bas'tan rivayet ettigirie gore; bir adam, davan yatlrml§ bi~agini bili
yordu. Peygamber (s.a.) kendisine dedi ki; 

Onu defalarca oldiirmek mi tstiyorsun? ' Ni~in onu yat1rmadan, b1-
~agm1 bilemedin? 

Abdiirrezzak rivayet eder ki; bir giin Hz. Orner, bir adamm kesmek 
iizere gotiirdiigii bir davan ayaklanndan siiriiyerek gotiirdiigiinii go
riince, dedi ki : 

Sana n~ oluyor? Onu oliime giizel gotiir. 
i§te bu konuda da her §eyi ¢mil, genel fikri goriiyoruz. 0 . da; in

samn giicii yettigi nisbette hayvana iyi muamele etmesi ve onu i§ken
ceden kurtarmas1drr. 

Cahiliye devri insanlan, c·anh develerin s1rtm1 ve koyunlann kuy
rugunu keserlerdL Bununla da hayvanlara i§kence ediyorlardL Bunun 
iizerine Peygamber . (s.a.) onlara ihtar ederek, bu kiSimlardan fayda
lanrnayi hararn k1lm1§tlr. 

imam Ahmed, Ebu Davud, Tirmizi ve Hakim rivayet eder ki: Hz. 
Peygamber ~yle buyurdu : 

Hayvan canl1 oldugu halde ondan kesilen §ey, l~ hiikmiindedir. 
Bogazlamarun b~mda besmelenin {!ekilrnesi isteginin, iizerinde du

rulmasi gereken Iatif bir hikmeti vard1r. 
Bir yonden bu, putperestlere kar§I bir ~lkl§ yapmakt1r ki onlar, bo-
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gazlama ba~lang~cmda ilahlar1 olduklarm1 iddia ettikleri putlannm 
dsimlerini anarlard1. Mii§rik o anda putunun adn~.1 anarsa; mii'min, ne
den Allah'mm is~ni zikretmesin? 

Diger bir .yonden dii§iiniilecek olursa; bu hayvanlar, Allah'm yarat
tigi canh varhklar olmas1 bakimmdan insanla e§it durumdadir. ~u 
halde insan, o hayvanlarla beraber kendisini ve yeryiiziindeki her§eyi 
kendisi i¢n yaratan Allah'm izni olmadan nas1l olur da onlara tasallut 
edip, canlanndan aymr? i§te burada Allah'm ·adm1 a.nmak, bu ilahl 
izni ilan etmektir. Sanki insan diyor ki: Ben, bunu, bu varhklara dii§
manhgrmdan ve o yaratiklan zaYif gordiigiimden yaprmyorum .. Ancak 
ben, Allah'm adlyla kesiyor, Allah'In · ad1yla atvhyor ve Allah'm adiyla 
yiyorum. (YU.suf el-Kardavi, el-Halal ve'l-Haram Fi'l-islam, 90 - 96). 

·Bu giin ... Veda haccmda bu ayetin nazil oldugu g·iin ... Allah bu 
dini kemale erdirdi... Allah kemale erdirdikten sonra geriye ne kahr ki? 

Mii'minler iizerindeki en biiyiik nimetini tamamladi. ~u kamil ve 
§iimullii nizam1 lutfetti. Ve onlar i~in din olara>k «islam'I» begendi . 
Kendi hayatmm nizam1 olarak bu dini begenmeyenler, nizamda.n yiiz 
~evirenlerdir. 

Bu §iddetli kelimeler kar§ISmda mii'min durakhyor. Nerde ise, ar
zedilmek istenen hakikatlerin, derin tevcihatm icablarm ve vazifelerin 
sonuna varamayacak. 

Mii'min; once bu dinin kemale erdirilmesf kal"§Ismda durakllyor. 
Be~eriyetin dogu~undan itiharen, ilk peygamber olan Hz. Adem'den ba§
layarak §U son risalete, biitiin ·be§eriyete g6nderilen Ummi Nebinin ri
saletine kadar, biitiin iman kervammn, risaletler ve rasuller kervammn 
arzedilmesini istiyor .. . 

Peki ne -goriiyor? ... l§te §U uzun ve birbirine :bagllkafileyi 1goriiyor ... 
Hidayet ve nur kervamm goriiy-or ... Yol boyunca devam eden i~aretleri 
goriiyor. .. Fakat o, son Peygamberden onceki butiin Peygamberlerin, 
sadece kendi ka.vimlerine gonderildigini anliyor. Son risaletten onceki 
biitiin risaletlerin de muayyen bir zaman i~in gonderildigini goriiyor. 
Onlar hust1si bir cemiyet ve hususi >bir aileye gonderilen hususi bir ri
salet.. . Bundan dolaYidir ki; bu risaletlerin hepsi, kendi zamanlarma 
hiikmetmi§tir. A.deta o zamana mahkumdurlar; o zamam kendilerine 
kafi gormekteddrler. Ama hepsi de, tek bir Allah'a ~agirmi§lardir ki, 
tevhid budur. Tek ba.§ma Allah'a kulluk etmeye davet etmi§lerdir ki din, 
budur .. . Hepsi de, hayat kanunlanm bu yeg~e ilahtan almaya ve O'na 
itaa~ etmeye ~agirrm§lardir ki, islam budur .. . Fa.kat onlann hepsi de, 
·toplumun haline, zaman ve mekanm §artlanna uygun pratik hayat 
kanunlan idi. .. 

Nihayet Allah, be§eriyete gonderdigi r.isa.letlere son vermek istedi. 
Biitiin insanlan i~ine alan bir risalet gonderdi. Hususi bir zaman ve 
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meka.nda ya§ayan bir toplum i~in degil, «insan i~in» son risaleti, nebi
Ierin tamamlayiciSI olan Hz. Muhammed'in Peygamberligi ile gonderdi. 
Zaman, mekan ve cemiyetin hududlanm a§arak ((insana>> hitA>b eden ri
saleti... Qiinkii o, degi§tirilemeyen, tebdil ve tagyire ugratllamayan in
san f1tratma hitab eder. 

((Bu din, Allah'm insanlan onun iizerine yarattl~ f1tratld1r. Allah'm 
yaratt1g1 fltrat degi§tirilemez. En dogru din budur.>> 

Bu . risalette, butiin yonleriyle ve her cephesiyle uinsan» hayatlm 
esas alan bir §eriat beyan edilmi§tir. Be§eri hayat i~in kiilli prensibler, 
zaman ve mekamn degi§mesine ayak uyduracak ve insanll~n tekamu
lune imkan haz1rlayacak esash kaideler konulmU§tur. Zaman ve meka
mn degi§mesiyle degi§meyen ve tekamiil imkam olmayan meselelerde 
de cuz'i kanunlar, mufassal hukumler vaz'edjlmi§tir. Kiilli prensibleri 
ve tafsili hilkumleriyle §eriat, uinsan» hayatmm muhta~ oldugu her §eyi 
i~ine ahr ... Hem de k1yamete kadar devam edecek bir zaman siiresin
de.. . Bu mihver etratmda, bu ~er~eve dahilinde hayaim devam etmesi, 
geli§mesi, tekamiil etmesi ve yenilenmesi i~in ~e§itli kaideler; nizamlar, 
tevcihatl ve te§riatl muhtevidir. Allah, iman edenlere buyuruyor ki: 

c•Bugiin sizin dininizi kemale erdirdim, uzerinizdeki nimetimi ta
mamladim ve size din olarak islam'I begendim.» 

Onlara, akidenin tamamlandigm1 ve ilahi §eriatm, kemale erdiril
digini ilan ediyor.. . i§te din, budur. Bir muslumanm, bu manas1yle 
islam dininin noksan oldugunu, ikmal edilmesi Iaz1m geldigini dii§iin
mesi, asia mumkun degildir. Onda ilaveyi icabettiren bir kusur olma
digi gibi, tekamiil ve degi§ikligi icabettiren muayyen bir zaman veya 
mekana mahkum olmak illeti de yoktur. Aksini dii§iinen; mu'min deg;il
dir. Allah'm tasdik ettigini inkar etii1i§, Allah'm mii'minler i~in begen
digini begenmemi§ olur. 

Bu, Kur'an'm indirildigi zamamn §eriat1; §iiphesiz her zamanm .§e
riatidir. Qiinku AUah'm §ehadetiyle sabittir ki; 0, ccinsan i~in» gelen 
dinin §eriat1d1r. Daha onceki Peygamberlerin getirdikleri risaletlerde 
oldugu gibi, bu ·§eriat; muayyen bir zamana, 1nsanoglunun muayyen bir 
grubuna veya bir nesline hitab etmez. 0, her zaman ve mekanin §C· 
riatld1r .. . 

Gonderilen tafsili hukumler de, aynen ·baki kalacakt1r. K1yamete 
kadar butun insanhgm hayatlm geli§tirecek bir ~er~eve vucuda getiren 
kulli prensibleri de ... Ama onlara kar§l ~1kmamahd1r. Onlara kar§l 
~1kmak, iman ~er~evesinin di§ma ~1kmak demektir. 

ccinsan» 1 yaratan Allah'tlr .. . 0, yaratt1gm1 ~ok iyi bilir. Bu §eriatl 
ihtiva eden dini, insan i~in 0 begenmi§tir. Hi~ kimse; diiniin §eriai1, bu 
giinun §eriati olamaz, diye iddia edemez. Bunu alllcak insanlann ihtiya~ 
ve durumlanm, Allah'dan daha iyi bildigini, iddia edenler soyleyebilir
ler. 
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Mii'min; ikinci olarak Allah'm, bu dini kemale erdirmesiyle mii'min
lere alan nimetini tamamlamas1 kar§ISmda durakhyot. Bu, miidhi§, mu
azzam bir nimettir. ccinsan» m kemal ve ne§'etini ifade ettigi gibi, ha
kikatte yeniden diinyaya geldigini ifade eden bir nimettir. Bu dinin 
tarud1g1 gi'bi Allah'1m tammadlk~a; ·bu dindn itirat ettigi gibi, i~inde 
ya.§a<ilgl viicudu itirat etmedik~e; Rabb1mn raZl oldugu ve bu dinin ka
bul ettigi gibi, Rabbma kar§l bu viicuddaki nefsi, fonksiyonu ve yiice
ligi tan1mad1k~a «insan» m var oldugu bile dii§iiniilemez. 

«insan» kullara kulluktan vazg~ip sadece Allah'a kullugu benim
semedik~e herhangi bir be§er veya sultanm yapiSl degil, Allah yap1s1 bir 
§eriatm golgesinde ha·kiki miisavat1 tahakkuk ettirmedik~e; ·varhg1mn 
sozii ·bile edilmez. 

«insam m, bu biiyiik hrukikatleri, bu dinin tasvir ettigi gibi bilmesi; 
adeta «insan» m yeniden dogu§udur... Bu seviyedeki bilgi olmadan o, 
ancak «hayvan» olabilir. Veya varll~ «planl~ bir insan» olabilir. 
Fakat o, miikemmel §ekliyle «insan» olamaz asla. Ancak bu biiyiik hald
katleri Kur'an'm tasvir ettigi gibi bilirse; bu vasf1 ka:zanabilir. 

islam'm takdim ettigi bu §ekille, her zaman insan tarafmdan uy
durup yap1lan diger §ekiller arasmdaki mesate uzak, pek ~ok uzaktlr ... 

Be§eriyet hayatmda bu §eklin tahalclmku, <cinsanm insanhgml» tam 
manas1yle ger~ekle§tirir. Ona insanhg1m ogretir ve onu; Allah'a, melek
lerine, kitablarma, peygamberlerine ve Ahiret giiniine itikad tasavvuru 
ile hissinden bR§ka hic;bir §eyi idrak edemeyen hayvani hisler dairesin
den c;ekip kurtanr. Hissedileni de, hissedilenin otesini de idrak eden in
sani «dii§iincelerl> dairesine getirir. Goriinen ve goriinmeyene ... Madde 
ve madde otesi alemini idrak eden bir daireye ... Onu, dar ve mahdud 
hayvani hislerden kurtanr. 

Evet, bunlan onun ic;in ger~ekle§tirir ve onu; kullara kulluktan 
•kurtararak, yalmz Allah'm kulluguna gottiriir. Her d'ii§manm kar§Ism
da iistiinliik, hiirriyet ve miisavat bah§eder. Art1k o, yapt1~ ibadetlerde 
sadece Allah'a te·vecciih eder. Nizam, kanun ve metodu, sadece Allah'
tan allr. Yalmz Allah'a tevekkiil eder ve yalmz O'ndan korkar. 

Onun ic;in Rabbani bir nizam1 tahakkuk ettirir. Hayvani arzularm, 
hayvani lezzet ve serbestligin iistiine c;1kmak, yiikselmek ve hayra ula§
mak ic;:in gtictinii birle§tirdigi, arzulanru terbiye ettigi ve gayretlerini 
yiicelttigi zaman; onun ic;in 1lahi bir nizam viicuda getirir. 

Allah'm bu dindeki nimetinin hakikat1m idrak etmemek, onun de
gerini takdir etmemek; cahiliyet hayatmm hakikabm bilmeyen ve 
onun belalanm gormeyen insanlarm i§idir. CahUiyet; Allah tarafmdan 
tanzim edilmeyen hayat nizammm uyguland1g1 her zaman ve her me
kanda mevc.uddur. Fakat bu, cahiliyeti 'bilen, onun belalanm .goren ... 
Tasavvur ve itikaddaki belalanm ... Hayat gerc;eklerindeki belalarm1. .. 
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Allah'm bu dindeki nimetinin ha'kik:atlm bllir, hisseder, goriir, idrak 
eder, zevk ahr ... 

<;fulkii o, her zaman ve her mekarun cAhiliyet itikad ve tasavvur
larmdaki bO§luk ve hi~Uk, hayret ve §a§ktnll:k, korliik ve sap1kllk bela
smt bilir ve goriir. . . Bilir ve iman nimetinden zevk allr. 

Cahiliyet hayatmm biitiin nizamlanndaki ifrad ve tefrid, 1zd1rab 
ve ke§meke§lik, arzu ve ta§kmhk belas1ru g(jriir bilir. Bilir ve islam 
nizammm ger~ekle§tirdigi imamn golgesindeki hayat nimetinden zevk 
ahr ... Kur'an'a ilk muhatab olan arablar, bu kelimeleri <anhyor, idrak 
ediyor ve ondan zevk allyorlardl. <;fulkii bu ifadeler, sanki onlarm ha
yatlanm canlandmyordu. Kur'an'm hitabma mazhar olan neslin ha
yatlm temsil ediyordu. 

Onlar, cahiliyet hayatlm da tatml§lardl. 0 hayatm itikadi tasavvur
lartm, i~timai durumlanm, ferdi ve sosyaJ ah1Mdar1m ,da yB.§ann§lardi. 
Islam'm geli§iyle; Allah'm kendilerine gonderdigini nimet ve faziletin 
hakikatlm idrak ederek, biitiin bunlardan hemen yiiz ~evirmi§lerdi. 

islam, onlan cahiliyet batakhgmda bulmU§tU. Onlan, 0 hayattan 
kurtanp s1rat-1 miistakime ~1kardl, sonra zirvelere ul8§t1rd1. 

Onlar zirveye ~lkt1klan zaman; yeryii:zfuldeki insanlara yiicelerden 
bakiyorlardl. Tlpkl mazideki cahiliyet hayatlanna baktlklan gibL.. 

Islam; onlan, putlarm, meleklerin, cinlerin, ytldlzlann g~mi§ a~a
larm ve diger basit efsane ve hurafelerin ru'bu'biyetine imandan, itikadi . 
tasavvurlarda da cahiliyet hayatmdan kurtarlp tevhid ufkuna ~lkardl. 
Onlart; Kadir, Kahir, Rahim, Vedud, Semi', Basir, Alirn., Habir, .Adil, 
Kamil, Karib ve Miicib olan bir tek Allah'a imAn ufkuna yiikseltti. Bu 
sistemde Allah ile ir~n arasmda hi9bir vas1ta yoktur, huratelerin ha
·kimiyetinden kurtard1g1 gun; kahinlerin ve reislerin de hakimiyetinden 
de kurtarmi§ oluyordu. 

islam onlan; i~timai durumlarda da cAhiliyet batakhgmda bul
mu§tu. Sm1f farklan, ~irkin adetler almi§ yiiriimii§, hakinliyeti eline 
gec;iren her ferdin derhal istibdada ba§lamas1 en tabii bir hak haline 
gelmi§ti. i§te islam, onlan bu durumdan da kurtard1. · Yoksa araplarm 
cahiliyet ~agl hayatlarmm demokratik hayat §ekli oldugu hususundaki 
yanli§ anlayt§ sahibierinin dedigi gibi degil. 

Kuzeyden Giineye kadar 'biitiin Arabistan'm, ileri gelen ba§kan ve 
reislerinin orfiine gore; zulmetmek, kudret, makam ve izzet ile e§ ma
nallydt. 

Neca§i'nin §airi, hicvettigi kimseyi kii~iimsedigi zaman son derece 
zemmederek : 

«Onun kabilesi taahhiidlerini bozmazlar, 
Ve bir insana hardal tanesi kadar zulmetmezler)) 

diyordu. 
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t.slam; araplar1 gelenekler, Metler, ahlak ve i~timai baglarda da 
cahiliyet batakhgmda bulmUljtU. KIZ t;ocuklan diri diri topraga gomu
luyordu. Kadm; degersiz bir mal, meta muamelesi goruyordu. it;ki, ku
mar ve kannakari§lk cinsi munasebetler alml§ yuriimii§t'ii. Kadm; hem 
alt;ak ve hakir goriiluyor, hem de s1rurs1z bir ihtilat hiikiim siiruyordu. 
Kan davalar1, baskmlar, soygunlar, yagmalar gunliik i§lerdendi. Hem li
sanlan farkll, hem de ciddi harici bir hucuma kar§I t;aresiz kalacak de
recede zaylf olmalarma ragmen, bu adetler her tarafa sirayet etmi§ti. 
Nitekim Fil ythnda Habe§'liler Ka'be'ye saldlrrm§lard.I, ama hit;bir ka
bile yardlmda bulunmami§tl. Kendi aralannda §iddetli, kuvvetli olan bu 
kabileler, d'ii§mana kar§l hacil olmUJilardl. 

i§te islam, bu insanlardan bir millet meydana t;lkardl. Hayat ha
diselerinde hala cahiliyet batakh~nda yiizen butu.n insanllgm uzerine . 
~1karak zirveye dogru yiikseltti.. . Hem de bunu ~ok k1sa bir zamanda 

· ba§ard1. Boylece o insanlar, cahiliyet batakl1g1ru da,· zirveyi de taruml§; 
cahiliyet hayatlru da islam'1 da ogrenmi§ oluyorlard1. Bundan dolay1dtr 
ki onlar; JiU ilahi kelam1 idrak ediyorlar ve on~ zevkini tad1yorlard1. 

ccBugun sizin dininizi kema.Ie erdirdim, tizerinizdeki nimetimi ta
mamladim ve size din olarak islam'l begendim.» 

Mu'min u~uncu defa olarak durakllyor. Allah'm, iman edenler it;in 
din olarnk islam'1 begeni§i kaf§ISmda durakhyor. Allah'm, dinini se~in
ceye ve ondan raz1 oluncaya kadar bu millete olan inayet ve lutuflari 
kar§ISmda tevaJkkuf ediyor ... Bu ifade; ilahi nizam1 kendilerine yol 
ittihaz ettikleri muddet~e Allah'm, bu millete kaf§l memnunluk ve 
sevgi duyacagm1 gosterir. . 

Bu deh§etli ifadeler; bu milletin omuzlanna ag1r bir yuk bindiriyor. 
0, lutuflara e§it bir vazife yii:kluyor ... Tevbeler olsun; bu milletin, bu
tiin nesiller boyunca malik olacag1 §eyler o yuce MAlik'in lutuflarma 
nas11 e§it olabilir ki? Bu, ancak ilahi nimete §Ukretmek ve onu anlamak 
i~in bir gayret ve enerji sarfetmektir... Vazifeyi idrak etmektir. Sonra 
da mUmkiin oldugu kadar o vazifeyi yerine getirmeye t;ah§maktlr. Mag
!iret taleb etmek, hata ve eksikliklerimizden vazge~memiz ic;in Allah'a 
niyaz etmektir. 

Allah'm, bu millet it;in din olaraik -islam'1 begenmesi; once sec;ilen 
bu dinin degerini idrak etmeyi, sonra da bu din iizere dogru hareket 
etmek ve gucu yettigi kadar gayret gO.stennek, enerji sarfetmek arzu
sunu ta§Imayt icabettirir. Allah'm, kendisi it;in begendigini ihmal eden, 
O'nun set;tigi nizamdan ba§ka nizamlar arayan insandan daha zavalll 
ve daha ahmak kim olabilir? ... 

Oyleyse bu, t;irkin bir kabahattlr. Allah'm, kendisi ic;in begendigini 
begenmeyerek bu su~u irtikab eden insamn cezas1z birakllmamas1 ve 
serbest dola§tmlmamasl icabeder. Ama din olarak islam'I begenmeyen-
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leri Allah, diinyada terkediyor, yapacaklari kotilliikleri yapmalanna 
miisaade ediyor ve onlara muayyen bir zamana kadar miihlet tamyor ... 
Fakat bu dini bilip anladtktan sonra onu terkeden, kendileri i~in Al
lah'm begendigi nizamdan ba§ka nizamlar ittihaz edinen insanlara ge:.. 
Iince ... Allah onlan asla btrakmaz. Kat'iyyen onlara miihlet vermez. 
Nihayet onlara yaptlklanmn vebalini tattmr. .. Onlar, §iiphesiz buna . 
miistahaktlrlar. (Seyyid Kutub, Fi Ztlal'il-Kur'an, IV, 137- 144). 
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4 - Sana, kendilerine neyin helal kihnd1g1m soruyor

lar. De ki: Size biitiin iyi ve temizler helal kllmd1. Allah'1n 
size 6grettigi ile ah~tmp 6grettiginiz aVCl hayvanlann Si
zin ivin tuttuklarm1 yeyin ve uzerine Allah'1n adm1 an1n. 
Ve Allah'tan sak1n1n, muhakkak ki, Allah, hesab1 vabuk 
gorendir. 

irnan Edenlere iyi ve Temiz Olan Her§ey Helal KJimmi§tir 

Allah Teala onceki ayetlerde ki§inin hedenine ya da dinine veya 
ikisine birlikte zaran olan pislikleri haram ktldtgmt belirttikten ve za
ruret halinde miistesna olanl3Jn aymitktan sonra; helal olan §eylerin 
neler oldugunu ~Iklamaya ba§hyor. Nitekim bir ba§ka ayette de, «Al
lah, size haram olanlan a~t'kl'a.mu}tlr. Ancak meeburiyet tahtinde olan
lar miistesnadtr>~ buyurmU§ ve ardmdan da sana ccneyin helal oldugunu 
soruyorlar. De ki; size temiz §eyler helal kllmmt§tlr.J) bUyurmu§tu. Keza 
A'raf suresinde Hz. Muhammed'in niteligi olarak §Oyle buyurulmu§tur : 
ccO, kendilerine giizel §eyleri hel'al ktlar, pislikleTi ise haram ktlar.l) 

ibn Ebu Hatim der ki; bize Ebu Ziir'a .. . Said ibn Ciibeyr'den nak
letti ki; Adiyy ibn Hatim ile Zeyd ibn Miihellel Rasulullah (s.a.) a; 
ey AUah'm Rasulii, Allah oliiyii haram klld1. Bize helal olan §eyler ne
lerdir? diye sual ettiklerinde; bu ayet-i kerime nazil olmu§tur : ccSana 
kendilerine neyin helal kilmdtgmi soruyorlar. De ki; size biitiin iyi ve 
temiz §eyier helai k1lmdt.» Said ibn Ciiheyr der ki; kendileri i~in helal 
olan temiz §eyler; kurbanlar demektir. Mukatil ise, temiz -~eyler, ken
dileri i~in elde edilmesi helal olan heT tiirlii nzlkttr, demi§tir. Nitekim 
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ZUhri'ye tedavi i~in idrar ic,;ilir mi? diy~ soruldugunda; o, idrar temiz 
§eylerden degildir, kar§thgtm vermi§tir-

ibn Ebu ·&tim der ki; ibn Vehb'in dedigine g()re; imam Malik'e 
halkm yedigi c,;amurun satllmas1 konusu soruldugunda o, bu temiz §ey
lerden degildir, kar§thgmi vermi§tir. 

((Allah'm size ogrettigi ile ah§tlnp ogrettfginiz avc1 hayvanlarm 
sizin ic,;in tuttuklanm yeyin ve iizerine Allah'tn adtm amn.» Yani size 
iizerine Allah'm ad1 amlan kurbanlar ve temiz nztklar helal kthndtgt 
gibi, hayvanlar ve avladtgmtz avlar da helaJ klhnilll§ttr. Avc1 hayvan
lardan maksad, av kopekleri, parslar ve §ahinler vb. hayvanlard1r. Bu 
gorii§, sahabe tabiin ve imamlann cumhurunun gorii§iidiir. Nitekim 
Ali ibn Ebu Talha Abdullah ibn Abbas'm bu ayet konusunda §oyle de~ 
digini rivayet eder: «Allah'm size ogrettigi ile all§tmp ogrettiginiz avc1 
hayvanlarndan maksad; ogretilen av kopekleri ve §ahin ile avlanmay: 
bilen her tiirlii ku§tur. Ayetin metninde gec,;en ( r,)~\ ) kelimesi 
ise pars, av kopegi, §ahin vb. hayvanlard1r. ibn Ebu Hatim bOyle ri· 
vayet eder, sonra da der ki; Hayseme, Tavus, Miicahid, Mekhul ve. 
Yahya ibn Ebu Kesir'den de bOyle dedikleri rivayet edilmi§tir. Hasan'-
dan rivayet edildigine gore; o §ahin ve dogan'm ( z:.)~l ) kelime
sinin ic,;inde yer ald1gm1 soylemi.~tir. Ali ibn Hiiseyn'den de benzeri bir 
rivayet nakledilir. Aynca Miicahid'in avc1 kU§larla avlanmayt ho§ kar
§Ilamayip bu ayeti okudugu rivayet edilir. ibn Ebu Hatim'in r!vayetine 
gore; Said ibn Ciibeyr'den de aym §ekilde nakledilmi§tir. Bu hususu, 
Dahhak ve Siiddi'den nakleden ibn Cerir Taberi sonra §.Oyle der: Bize 
Hennad .. Abdullah ibn Omer'den nakletti ki; o, §Oyle demi.~tir: ~ahin 
ve benzeri ku§larm avlad1klan av hayvamna gelince, ula§tlgtn senindir, 
aksi takdirde onu yeme. Ben derim ki; Cumhur'dan nakledildigine go
re; ku§larla yakalanan, av kopekleriyle yakalanan av gi!bidir. Qiinkii 
ku§lar, t1pk1 av kopekleri gibi av1 penc,;eleriyle yakalarlar. Dolay1s1yla 
aralarmda fark yoktur. Bu g6rii§ dort mezheb imanumn ve digerlerinin 
gorii§iidiir- ibn Cerir de bu g6rii§ii tercih eder. Ve buna delil olarak 
Hennad .. . Adiyy ibn Hatim'den naklettigi rivayeti gosterir. Adiyy ibn 
Hatim der ki; ben Rasulullah (s.a.) a §ahin aVIm sordum. 0, yakaladi
gim · ye, diye kar§lhk verdi. 

Ahmed ibn Hanbel ise; siyah kopegin avlad1g-I aVI bundan istisna 
eder. Qiinku ona gore; siyah kopegm avmm yenmesi helal degildir. Ak
sine Oldurtilmesi gerekir. Zira MU.Slim'in Sahih'inde Ebu Zerr (r.a.) den 
nakledildigine gore; Rasulullah (s.a.) §Oyle buyurmU§tur : Merkeb, ka
dm ve siyah .kopek namaz1 keser. Ebu Zerr der ki; siyah kopegin, kizil
dan fark1 nedir? dedim. Rasulullah buyurdu ki; siyah kopek §eytandir. 
Bir ba.~ka hadiste de Rasulullah (s.a.) kopeklerin Oldiiriilmesini emre-
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der. Sonra der ki; onlarla kopegin ne llgisi var? Her siyah kopegi oldii
riiniiz. 

Bu tiir av hayvanlarma ara~a yaralamak kelimesinden tiiretilen 
ve ayru zamanda elde edilen kazan~ anlamma gelen ( t. ./~1 ) ke
limesi kullarullr. Bu ayet-i kerime'nin niizul se:bebi konusunda ibn Ebu 
Hatim'in rivayet ettigi hadisde Haccac ibn Hamza... Peygamberin ko
lesi Ebu Rafi'den nakletti ki; Rasululla:h (s.a.), kopeklerin oldiiriilme
sini emretmi§ ve halk kopekleri oldiirmii§. Bilahare gelerek; ey Al
lah'm Rasulii, senin oldiiriilmesini buyurdugun §U topluluktan bize 
helal olan nedir? demi§ler. 0, bir sure susmU§. Bunun iizerine Allah 
Teala : 11Sana kendilerine neyin hela.I kilmdigrm soruyorlar ... » ayetini 
inz8.l :buyurmU§. Ve RaswuUa:h (s.a.) demi§ ki : Ki§i kopegini Allah'm 
adrm anarak avmm iizerine g'Onderir de kopek av1 tutarsa; kopegi ye
medigi siirece o yesin. 

' 
ibn Cerir... E'bu Rafi'den nakleder ki; o, §Oyle demi§ : Hz. Cebrail 

Peygamberin katma gelip izin istedi. Hz. Peygamber; ey Allah'm el~isi 
(Cebrail'i kasdediyor.) sana :izin verdim, ibuyurdu. Cebrail; evet, ama 
biz i¢nde kopek bulunan eve giremeyiz, dedi. Ebu Rafi' der ki; Hz. 
Peygamber bana Medine'deki her kopegi oldiirmemi emretti. Ben de 
oldiird.iim. Nihayet bir kadmm yaruna geldim ki kopegi havllyordu. 
Kadma ac1yarak ko:gegini ·brra:ktim ve Rasillullah'a gelip durumu ha
ber verdim. Rasulullah bana emretti, dondfun o kopegi de Oldiirdiim. 
Halk Hz. Peygambere gelerek; ey Alla:h'm Rasulii, oldiiriilmesini em
rettigin §U topluluktan bize helal olan ned:ir? dediler. Ebu Rafi' der ki; 
Rasulullah (s.a.) sustu. Sonra Allah Azze ve Celie: «Sana kendilerine 
neyin helal kilmdi~m soruyorlar ... » ayetini inzal buyurdu. Hakim 
Miistedrek'inde Muhammed ibn ish&k kanahyla Eban ibn Salih'ten 
bu hadisi rivayet eder ve sahihtir, ama Buhari ve Miislim onu tahric 
etmemi§lerdir, der. 

ibn Ce'fir Taberi der ki : Bize Kas1m ... ikrime'den nakletti ki; Ra- . 
swullah (s.a.) Ebu Rafi'i kopekleri Oldiirmek iizere gonderdi. Ebu Rafi' 
Medine yakmlarmdaki yiiksek 1b0lgeye (el-Avali) geldiginde; As1m ibn 
Adiyy, Said ibn Hayseme, Ureym ibn Said de Hz. Peygamberin yanma 
gelerek dediler ki; ey Allah'm Rasulii, bu konuda bize helal k1lman 
nedir? Bunun iizerine ·bU ayet-i ke'fime nazil oldu. Bu· hadisi Hakim, 
Semmak kanallyla ikrime'den rivayet eder. Muhammed ibn Ka'b el
Kurazi, bu ayetin niizul sebebinin kopeklerin oldiiriilmesi olay1 oldu
gunu soyler. 

« ( ~ ) kelimesi yine ( ~ ) kelimesinin zamirinden hal 
olabilir ki; bu takdirde (gramer kaidelerine gore) failden hal olmU§ 
olur. Ancak mef'ulden, dolayisiyla ( t_.) ~I ) kelimesinden hal ol-
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mas1 da muhtemeldir. Bu takdirde mana §oyle olur: «Allah'm size og
rettigi ile, ali§tlnp ogrettiginiz avc1 hayvanlann -avlanma!k ic;in ko
pekle§tirilmi~ olmalar1 halinde- sizin ic;in tuttuklarrm yeyin.» 

Avlanmalan; tlrnaklan veya penc;eleri ile olacaktrr. Bu durumda 
bazllar1, kopeklerin av1 vurarak veya pen~eleri ve trrnaklanyla oldiir
meleri halinde yenmelerinin helal olmayacagrm soylemek:tedirler. Ni
tekim imam ~B.fii'nin ve ule~adan bir grubun gorii§ii budur. Bq.nun 
ic;in Allah Teala <<Allah'm size ogrettigi ile ali§tmp, ogrettiginiz.» kay
dim ·koymaktadir. Yani o hayvam gonderdiginiz zaman; k~up getiren, 
c;a~rd!gm1z zaman gelen, av1 tutunca yakalaYIP sahibine getiren ve 
kendisi yemeyen hayvanlann tuttuklannm helal oldugunu belirtnl~ler
dir. Bunun ic;in Allah Te·ala; ayetin devammda <<Sizin ic;in tuttuklanm 
yeyin ve iizerine Allah'm adm1 arun>> buyuruyor. 0 halde avc1 hay
vanm ogretHmi§ olmas1, sahibi adma av1 yakalamas1 ve gonderilirken 
Allah'm ad1 amlarak gonderilmi§ olmas1 kayd1yla oldiirse de -ulemanm 
icn,ta'ma gore- tuttugu av1 yemek helaldir. Siinnet-i seniyye'de bu 
ayetin delalet ettigi hususta bilgiler yeralmaktad1r. Nitekim Buhari ve 
Miislim'in Sahih'lerinde Adiyy ibn Ha:tim'den naklolunur ki; o, §6yle 

-demi§: Ben dedim ki: Ey Allah'm Rasulii., ben ogretilmi§ kopegi g6n-
deriyor ve iizerine Allah'm adm1 aruyorum. RasuluUah buyurdu ki : 
Ogretilmi§ kopegi gonderip Allah'm adrm andmsa, onlann sizin ic;in 
tuttuklanm ye. Ben dedim ki; onlar, aV1 oldiirseler de mi? Rasulullah 
(s.a.) buyurdu ki; oldiirseler de. Yeter ki, av hayvan1 olmayan bir kopek 
ona· e§lik etmi§ olmasm. Qtinkti sen, kendi kopeginin tizerine Allah'm 
ad1ru andm, ba§kasmm tizerine degil. Ben dedim ki; okumu, avm uze
rine abyorum ve ytiriiyorum, o zaman durum ne olur? RasUlullah (s.a.) 
buyurdu ki; okunu at1p onu delersen, onu ye. Ama ona atlp da yara
larsan bu, vurmad1r. DolayiS1yla onu yeme. Buhari ve Miislim'in bir 
ba§ka rivayetinde ise laf1z §Oyledir : KOpegini gonderdigin zaman; ona 
Allah'm ad1ru an. Eger o, senin ic;in yakalar da canh oJiarak tutarsa 
av1ru kes. Fla.kat olmti§ olarak yakalar ve kopegin ondan bir §ey yeme
m~e, yine sen avm1 ye. Qtinkii kopegin onu yakalamas1 demek, kesil
mesi demektir. Buhari ve Miislim'in bir ba§ka rivayetinde ise ifade 
§oyledir : Eger" kopegm Qndan yemi§se, sel). yeme. Qtinkii onu kendisi 
ic;in tutmu§ olmasmdan korkanm. Bu, Cumhurun delilidir. Qtinkti $B.fii 
meZhebinde de sahih kanaat budur. Buna gore; kopek, tuttugu avdan 
yemi§se mutlak §ekilde haramdrr. ~Miller" hadiste varid olan detaylara 
girmemi§lerdir. Seleften bir taifenin; kopegm yakaladig1 avm hic;bir 
§ekilde haram olmayacagm1 .sOyledikleri nakledilir. ibn Cerir Taheri der 
ki; bize Hennad ... Said ibn Miiseyyeb'den nakleder ki; Selman el-Farisi 

· §oyle demh~: Kopek avm tic;te ikisini de yemi§ olsa, sen yine avm1 ye. 

Tefsir. C. V. F. 134 
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Said ibn Ebu Anlbe, Amr ibn Amir ve · Katade'nin de bOyle dedigini 
rivayet eder. Muhammed ibn Zeyd, Said tbn Miiseyyeb kanahyla Sel
man el-Farisi'den aym rivayeti nakleder. ibn Cerir ise bu rivayeti Mii
ca·hid kanallyla ... Kas1m'dan nakleder ki, Selman el-Farisi §Oyle de
m:i§: Kopek avm ii<;te ikisini yemi§ olsa bile., sen avmdan ye. ibn Cerir 
Taberi der ki; bize Yunus ... Humeyd ibn Ma.Uk'den nakletti ki; o, ko
pegin yedigi av konusunu Sa'd ibn Ebu Vakkas'a sormU§. Sa'd ibn Ebu 
Vakkas bir par<;ac1k da kalrru§ olsa sen av1m ye, demi§. Bu rivayeti ~ey-
l:)e ... Said ibn Miiseyyeb kanallyla Sa'd :hm Ebu Vakkas'dan nakleder ki 
o, kopek ii~te ikisini de yemi§ olsa sen avm1 ye, demi§tir. ibn Oerir der 
ki: Bize ion el-Miisenna .. . Ebu Hiireyre (r.a.) den nakletti ki; o, §6yle . 
demi§: Kopegini sahverir de kopegin avmdan yerse; ii~te ikisini yemi§; 
ii<;te biri dahi kalml§ olsa sen yine ye. ibn Cerir der ki : Sen egitilmi§ 
olan kopegini sahverir ve Allah'm achm anarsan; o yese de yemese de 

·sen, kopeginin tuttugundan ye. Aym rivayeti Ubeydullah ibn Amr ibn 
Ebu Zi'b ve ba§kalan Nafi'den rivayet ederler. 

Selman el-Farisi'den S'a'd ibn Ebu Vakkas'dan, Ebu Hiireyre'den, 
ibn Omer'den nakledilen bu hadis Hz. 'Ali ve ibn Abbas'tan da men
kuldtir. Ata ve Hasan el~Basri'den nakli konusu ~htilafhd1r. Ziihrl, Re
bia ve Malik'in gi:irii§ii de budur. imam ~afii ·eski gorii§iinde bu ka
na:atl benimsedigi gibi yeni gorti§tinde de ona ima etmi§tir. 

Bu hadis Selman el-Farisi kanahyla merfu' olarak da rivayet edil
mi§tir. ~oyle ki; ·ibn Cerir nakleder: Bize imran ... Said ibn Miiseyyeb 
kanallyla .. . Selman el~Farisi'den nakletti ki; Rasulullah (s.a.) §Oyle bu
yurmU§: Ki§i, kopegini avm iizerine sahverince kopek av1 yakalarsa; 
kopek avdan yemi§ olsa dahi, ki§i kalan k1sm1 yesin. ibn Cerir, bu ha
disin isnad1 uzerinde durulmasi gerekir, der. Qiinkti raviler arasmda 
bulunan Said ibn Mil.seyyeb'in Selman el-Farisi'den hadis dinlemi§ ol
dugu, bilinir bir §ey degildir. Sika raviler bu hadisi, Selman el-Farisi'
den merfu' olmayarak rivayet ederler. ibn Cerlr;in soylemi§ oldugu bu 
gorii§ dogrudur. Ancak bu hadisin manas1 medu' olarak ba§ka §ekil
lerde de rivayet edilmi§tir. Nitekim Ebu Davud der ki: Bize Muhammed 
ibn Minhal ... Amr ibn ~uayb'm dedesinden nakletti ki; Ebu Sa'lebe 
denilen bir Bedevi Rasulullah'a gelip §oyle demi§tir : Ey Allah'm Ra
sulii, benim egitilmi§ kopeklerim var. Bunlann avlandiklan av konu
sunda bana fetva ver. RasUlullah (s.a.) buyurmu§ ki; senin egitilmi§ 
kopeklerin varsa; onlann senin i<;in tuttuklanndan ye. Adam; kesilse 
de, kesilmese de mi? deyince; Rasulullah (s.a.); eve-t, demi§. Adam, tut
tugu avdan yese de mi? deyince; Rasulullah (s.a.); evet yese de, demi§. 
Adam, ey Allah'm RasUlu okum konusunda da bana fetva ver, demi§. 
Rasulullah (s.a .) okunun sana getirdigini ye, buyurmu§. Adam kesilse 
de, kesilmese de mi? deyince, Rasulullah (s.a.) buyurmU§ ki: Senin 



Maide, 4) HADiSLERLE KUR'AN-1 KERiM TEFSiRi 2131 

gormed'igin veya senin okunda;n ba§kasmm eserini iizerinde bulmadigm 
takdirde ye, huyurmu§. Adam Mecusilerin kaplan konusunda da bana 
fetva ver, mecbur kahrsak ondan yiyelim mi? dedigmde; Rasulullah 
(s.a.) onu y1ka ve ic;erisindekini ye, buyurmu§. Ebu Davud'un rivayeti 
budur. Bu hadisi, Nesei de tahric etmi§tir. Keza Ebu Davlid, Biisiir ibn 
Ubeydullah kanallyla... Ebu Sa'lebe'den nakleder ki; o, Rasulullah 
(s.a.) §oyle buyurdu demi§: Kopegini sahp da iizerine Allah'm adm1 
and1gm §eyden ye. isterse kopegin, o avdan yemi§ olsun. Sen, elinin sana 
getirdiginden ye, Bu iki isnad da saglamd1r. Nitekim Sevri de ... Adiyy'
den nakleder ki; Rasulullah (s.a.) §oyle buyurmu§tur: YirliCI kopegin 
senin ic;in tuttugundan ye. Ben dedini ki; kopek, kendisi yemi§ olsa da 
m1? Rasulullah (s.a.) evet, dedi. Abdiilmelik ibn Haibib de ... Adiyy'den 
aym rivayeti nakleder. 

Bu hadisler, kopegin yakalaytp kiSmen yemi§ oldugu av hayvammn 
yenehilecegine delalet etmektedir. Kopegin yakalay1p yedigi av1 ve ben
zeri-§eyleri haram saymayanla·r, bu rivayetlere dayanmaktadirlar. Nite
kim da:ha once bu konudaki rivayetler nakledilmi§ti. Ba§kalan da orta 
bir yol tutarak dediler ki: Kopek tuttuktan hemen sonra yerse; bu tak
dirde Adiyy ibn Hatim'in hadisine binaen yemek haram olur. Burada 
haramhgm nedeni; Rasulullah (s.a.) m i§aret buyurduklan §U husus
tur: Eger kopek yerse; sen ondan yeme. <;iinkii onu kendisi ic;in tut
mu§ olmasmd_an korkanm. Fakat kopek av1 yakalar, sonra sahibini bek
ler, sahibi uzun sure gelmezse ve kopek de acikir, ~hk nedeniyle av
dan yerse, bu takdirde kopegin yemesi, avlanan hayvanm haram ol~ast 
ic;in yeterli degildir. Bu gorti§ti benimseyenl,er Ebu Sa'lebe'nin hadisine 
dayanmaktadirlar. Bu aytnm c;ok gtizeldir ve her iki hadisin arasm1 
birle§tirmek sahih bir yoldur. Nitekim Ustact Ebu'l-Meali el-Ctiveyni, 
en-Nihaye isimlLkitabmda bOyle bir aymm yapilmasi geregini duymu§ 
ve bunu temenni etmi§, Allah Teala da onun temennisin·i gerc;ekle§tir
mi§tir. Bilahere onun arkada§lanndan bir grup, bu gbrii§ii ve aymrm 
ortaya koymu§lardir. J;3u konuda ba§kalan da dordtincti bir gorti§ kay
dederler. Bunlar, kopegin yemesi halinde -Adiyy ibn Hatim'in hadisi 
nedeniyle- avm haram olacagm1 soylerler. §ahin'in ve benzeri ku~a
rm yemesi halinde haram olmayac~m soyleye,rek ikisi arasmda aymm 
yaparlar. Qtinkii §ahin ve benzeri avc1 'ku§lar, ancak yedirilerek egiti
lirler. 

ibn Cerir der ki: Bize Ebu Kiireyb ... ibn Abbas'tan nakletti ki; o, 
avc1 ku§lar _!{onusunda §Oyle demi§tir : KU§U sahverir de o, avrm oldiiriir-
se tuttugu aVI ye. <;iinkii kopegi gordiigii zaman bir daha gelmez. Ku
§un sahibine geri donmesi ic;in egitilmesi dovmekle degildir. DolayiSiyla • 
o, avdan bir parc;a yer ve telegini kopanrsa ondan ye. tbrahim en-Nehai, 
§a'bi, Hammad ibn Ebu Siileyman da bOyle demi§lerdir. Bunlar, ibn 
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Ebu Hatim'in rivayet ettigi §U hadise dayaruyor olabilirler: Ebu Said ... 
Adiyy ibn Hatim'den nakletti ki; o, §oyle demi§ :. Ben, ey Allah'm Ra
sulii, biz kopek ve §ahinle avlanan bir topluluguz. Bunlardan bizim i~in 
helal olan hangisidir? dedim. Rasulullah buyurdu ki : crAllah'm size 
emrettigi ile, ah§tmp ogrettiginiz avc1 hay\ranlarm sizin ic;:in tuttukla
nm yeyin ve iizerine Allah'm adm1 amn.» ayetini okuyup sonra §oyle 
buyurdu: Sen kopegi gonderir ve Allah'm adm1 anarsan; onun senin 
i~in tuttugunu ye. Ben dedim ki; Oldiirse de mi? Rasul\].llah (s.a.) ye
medigi siirece Oldiirse de, buyurdu. Ben dedim ki; ey Allah'm RasUlii, bu 
kopeklerimiz ba!ikalanmn kopekleriyle karl§Irsa durum ne olacaktlr? 
RasUlullah (s.a.) buyurdu ki; sen, tutanm kendi kopegin oldugunu bi
linceye · kadar · yeme. Adiyy der ki; ben §oyle demi§tim: Biz, ok atan 
b'ir topluluguz. Bundan biZ'im ic;:in helal olan nedir? Rasulullah (s.a.) 
buyurdu ki; iizerine Allah'm ad1m amp da deldigmi ye. Onlara gore de
lalet §ekli §Oyledir : Kopekle avlanmada kopegin yememesi lazimdir. 
Ancak doganla veya §ahinle avlanmada bOyle bir §art yoktur. DolaYI.: 
s1yla ikisi arasmda httkiim bak1mmdan fark ·olmas1 gerekir. Dogruyu 
en iyi Allah bilir. 

<<Sizin ic;:in tuttuklanm yeyin. Ve iizerine Allah'm ad1m amn.» Ko
pegi gonderirken Allah'm adm1 amn. <;iinkii RasUiullah . (s.a.) Adiyy 
ilm Hat~m'e §oyle delni§tir: Egitilmi§ kopegini sallverdigin zaman ve 
Allah'm adm1 and1gm takdirde, senin ic;in tuttugunu ye. Keza Buhari 
ve Miislim'de tahric edilen Ebu Sa'lebe'nin hadisinde de §oyle denilmi§
tir: Kopegini sallverdigin zaman iizerine Allah'm adlm an. Okunu attt
gmda da Allah'm adm1 an. Bu sebeple baz1 mezheb imamlar1 (me§hur 
olan kavle gore Ahmed ibn Hanbel gibi) kopegi sahverirken, oku a:tar
ken; bu ayete ve bU hadise binaen besmele c;:ekmeyi §art k~IDU§lardir. 
Cumhur'un me§hur olan kavli de budur. Bu ayetle kasdedilen, sahve-

. rilme amnda besmele c;:ekilmesidir. Nitekim Siiddi ve ba§kalan da bOyle 
demi§lerdir. Ali ibn Ebu Talha da ibn Abbas'tan «Uzerine Allah'm adrm 
anm.>> kavli konusunda §Oyle dedigmi rivayet eder: Av hayvamm sah
verdiginde <<Allah'm ad1yla» de. Eger unutursan bir beis yoktur. 

Baz1lan ~a derler ki : Bu aye-tte kasdedilen; yemek yerken besmele 
iekilmesidir, Nitekim Buhari'nin Sahih'inde sabit olduguna gore; Ra
sulullah (s.a.) Orner ibn Ebu Seleme'ye ogretirken §Oyle buyurniu§tur: 
Allah'm ad1m an ve sag elinle ye, oniinden ye. Bir grup Hz. Peygam
bere; ey Allah'm Rasulii, bizim ka}filemiz 'heniiz kiifiirden yeni don
mii§ ·olduklan ic;:in bize av hayvanlan tarafmdan yakalanan et getiri
yorlar. Biz, iizerine Allah'1n, admm amhp, arulmadigim bilmiyoruz, de
diler. Rasulullah (s.a.); siz Allah'm adrm kendiniz amn ve yeyin, bu
yurdu. 
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imam Ahmed ibn Hanbel der ki: Bize Yezid ... Hz. Ai§e'den nak
letti ki; Rasiilullah (s.a..) ashabmdan aJt1 k~iyle birlikte yemek yiyor
du. Bu Strada bir ·bedevi geldi ve ild lokma yedi. Rasulullah (s.a.) bu
yurdu ki; Alla;h'm adl amlmi§ olsaydi muhakkak o size yeterdi. Siz~en 
biriniz yemek yerken Alla;h'm 8!d1m ansm. Ba§mda Allah'm 8!d1m an
mayl unutursa, b~mda ve sonunda Allah'm adtyla, desin. Bu rivayeti 
ibn Mace de, Ebu Bekr ibn Ebu ~ybe kanallyla Yezid ibn Harun'dan 
nakleder. Ancak bu rivayette Abdullah ibn Ubeyd lie Ai§e arasmda ko
pukluk vardtr. Qiinkii bu zat Hz. Ai§e'den hadis dinlememi§tir. Nitekim 
i:rnam Ahmed'in rivayetine g6re; Abdillvehhab .. . A·bdullah ibn Ubeyd'
den nakleder ki; Ummii Killsum ad! verilen ·bir kadm onlara anlatmi§ 
ki, Hz. Ai§e §Oyle demi§.: Rasulullah (s.a.), ·ashabmda;n alti ki§iyle bir
likte yemek yiyordu. Bu strada a.; bir bedevi geldi ve yemekten iki lok
ma yedi. Rasulullah buyurdu ki : Eger Alla:h'm ad1 ·a:mlmt§ olsaydt, 
muhakkak o size yeterdi. Binaenaleyh sizden biriniz yedigi zaman Al
lah'm adm1 ansm. Eger b~ta Allah'm ad1m anmay1 unutursa; ba§ta 
ve sonda Allah'm adtyla, desin. Bu rivayeti Ahmed tbn Hanbel ile bir
llkte Ebu Davud, Tirmizi, Nesei bir ba§ka yolla Hi§B.m'dan naklederler. 
Tirmizi de ·bu, sahih ve hasendir, der. 

Ahmed ibn Hanbel der ki: Bize Ali ibn Abdullah ... Miisenna ibn 
Abdurrahman'dan nakletti ki; o, yemeginin ba§mda besmele 9eker ve 
son lokmada da, ba§mda ve sonunda Allah'm adtyla, derdi. Ben ona; 
sen yemegin ba§mda besmele 9ekiyorsun. Ya yemegin sonundaki; ba
§mda ve sonunda Allah'm ad1yla, sozlin ne oluyor? dedim. 0, sana bu 
husftsu bildireyim, dedi : Benim dedem Umeyye Peygamberin ashabm
dandt. Ben onun §Oyle dedigini duydum : Adamin biri yemek yiyordu. 
Hz. Peygamber de ona baktyordu. Adam besmele ~kmemi§ti. Nihayet 
son lokmasm1 allrken, ba§mda ve sonunda Allah'm adtyla yerim, dedi. 
Bunun iizerine Hz. Peygamber; Allah'a andolsun ki, besmele 9ekinceye 
kadar :§eytan onunla birlikte yemekteydi. Karnmda hi9bir §ey kalmadi. 
Nihayet onlan kustu, buyurdu. ·Ebu Davud ve Nesei de, Cabir'in hadi
sinden bu rivayeti naklederler. ibn Main ve Nesei Cabir'i sika kabul 
ederler. Ancak Ebu'l-Feth el-Ezdi, onun huccet olamayacagm1 soyler. 

'imam Ahmed ibn Hanbel der ki: Bize Ebu Muaviye ... Huzeyfe'den 
nakletti ki; o, §oyle demi§: Biz, Hz. Peygamberle birlikte yemek yedigi
mizde; Rasiilullah (s.a.) elini uzatlp ba§laymcaya kadar biz yemege 
elimizi uzatmazdtk. Bir seferinde Hz. Peygamberle yemek yerken, bir 
cariye geldi. Sanki itiliyormU:§ · gibi kO§Up elini yemege uzatt1. Rasu
lullah (s.a.) onun elini tuttu. Sonra bir bedevi ·geldi. Sanki itiliyormu§ 
g~bi elini yemege uzatti. Rasululla:h (s.a.) onun da elini tuttu ve §oyle 
buyurdu : Dogrusu §eyt8.n, Allah'm ad1 antlmayan yemege hulul etmek 
ister. 0, bu cariye ile geldi SIZmak istedi, ben onun elini tuttum. :;;u 
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bedevi ile geldi s1zmak istedi, ben onun elini de tuttum. Nefsim yed"'i 
kudretinde olan Allah'a yemin ederim ki; onun eli, §U ikisinin eliyle 
birlikte benim elimin i<;indedir. Hz. Peygamber §eytanm elini kasdet
mi~ti. Muslim, Ebu Davtid ve Nesei A'me§'in hadisinden bu rivayeti 
naklederler. 

Tirmizi'nin di§mda kalan Sunen sahipleri ibn Cureyc kanallyla . .. 
Cabir ibn Abdullah'tan naklederler ki; Rasulullah (s.a.) §Oyle buyur
mu§ : Ki§i, evine geHp i<;eri girerken ve yemegini ye·rken Allah'I anarsa, 
§eytan der ki : Sizin bu evde gecelemeniz ve yatmantz mumkun degildir. 
Ki§i evine girerken Allah'm ad1m anmazsa, o zaman siz iyi bir geceleme 
ve yatma yeri buldunuz der. Bu laf1z Ebu Davud'a ftittir. 

iinam Ahmed ibn Hanbel der ki; bize Yezid ... Vah§i'nin dedesin
den nakletti ki; adamm biri Hz: Peygambere; biz yiyoruz ve doymuyo
ruz, neden? diye sordu. Rasulullah (s.a.) buyurdu ki; belki de siz, par
~ par~a yiyorsunuz. Yemegi topluca yeyin ve AUah'm l;lldim anm ki, 
size onu kutlu kllsm. Bu hadisi Ebu Davud ve ibn Mace, Rebi' ibn Mus
lim tariklyla rivayet ederler. 

5 - Bugun size iyi ve temiz olanlar helal kihndi. Ki
tab verilmi!? olanlann yemegi size helaldir, sizin yemeginiz 
de onlara helaldir. Mu'min kad1nlardan iffetli olanlar ve 
sizden once kitab verilenlerden iffetli kadmlar, zina et
meksizin, gizli dost tutmaksiZm ve mehirlerini verdiginiz
de size helaldir. Kim de iman1 inkar ederse; yaptiklan bo!?a 
gitmi!?tir ve 0, ahirette husrana ugrayanlardandrr. 

Ehl-i Kitab'm Yemegi 

Allah Teala, mu'min kullanna haram ktld1~ pislikleri ve helal kil
dtgi guzellikleri saydtktan sonra c<Bugun Size iyi ve temiz olanlar helal 
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kilmdi.» buyuruyor~ Ve ardmdan da Yahudi ve Hu-istiyanlarm kestik
leri hayvanlarm -ismini a~Iklayarak- «K.itab verilmi§ olanlarm ye
megi size helaldir.» diyor. ibn Abbas, Ebu Umame, Miicahid, Said ibn 
Ciibeyr, ikrime, Ata, Hasan, Mekh:til, Ibrahim en-Ne:hai, Siiddi ve· 
Mukatil ibn Hayyan; buradaki yemekten maksadm kestikleri hayvan
lar, demek oldugunu soylemi§tir. Bu konu, bilginler arasmda iizerinde 
icma' edilrni§ olan bir konudur. Ehl-i kitab'm kestikleri, milsliirnanlara 
helaldir. <;iinkii onlar, Allah'tan b~kas1 adma kesmenin haram . oldu
gunu kabul ederler. Ve kestikleri hayvanlann iizerine Allah'm ad1ru 
anarlar. Her ne kadar Allah Teala hakkmda -ki Allah onlarm soyle
diklerinden yiice ve miinezzehtir- yanl!§ inan~lara sahip iseler de, 
kestikleri hayvanlarm iizerine Allah>tan ba§kasmm adm1 anmazlar. 
Sahih hadiste Abdullah ibn Mugaffil'den nakledilir ki; o, ~oyle derni§'tir: 
Hayber gt.inii bir yag k1rbas1 bulundu. Ben, onu sakladim ve dedim ki; 
bu gun kirnseye bundan bir §ey verrnem. Sonra R'asulullah (s.a.) m te
bessiirn .ettigini gordi.irn. Buna dayanarak fakihler elde edilen ganirnet
ler ara.smda gerek duyulan yemeklerin taksirnden once yenebilecegine 
cevaz verrni§lerdir. Bu, ~ok a~Iktir. Hanefi, ~afii ve Hanbeli fakihlex, 
bu hadisi delil getirerek Yahudilerin kestiklerinin haram oldugunu one 
siirerek Malikilere kar§I c;Ikrni§lardir. Malikiler, Yahudilere hararn kl
lman yag ve 'benzeri §eyleri yemeyi haram say1yorlard1. Ve miisliiman
larm bunlan yernesinin «Kitab verilrni§ olanlann yemegi size helaldir.>> 
kavline istinaden caiz gormiiyorlardi. <;iinkii diyorlardi; bu, ehl-i ki~ 
tab'm yemeklerinden degildir, Cumhur ise bu hadisi, onlara kar§I delil 
getirrnektedir. Bu husU.sun iizerinde durulmas1 gerekir. <;iinkii bir ayn 
meselesidir ve heliU olduguna inandlklan §eyin yag olmas1 ihtimfl.li var
dir. Allah en iyisini bilendir. 

Bu konuya en iyi dela.Iet eden rivayet, sahih hadiste sabit olan §U 
rivayettir. Hayber'liler, Rasulullah (s.a.) a zehirli bir koyun hediye et
tiler. Koyunun kolunu zehirlemi§Jercti. Hz. Peygamber de kol yemeyi 
severdi. Ete uzand1 ve birden irkildi. <;iinkii kol, kendi&inin zehirlenmi§ 
oldugunu Hz. Peygarnbere bildirrni§ti. Bunun iizerine tiikiirdii. Ancak 
zehirin etkisi Rasulullah'm on di§lerine ve darnarlarma sirayet etti. Hz. 
Peygamberle biJ;Jikte bu zehirli koyundan Bi§r ibn el-Bera da yemi§ti. 
0 , oldii. Onu zehir1eyen Yahudi kadm - ki ad1 Zeyneb'di- Bi§r ibn 
el-Bera'ya mukabil oldiiriildii. 

Bu hadisin delalet §'ekli ljoyledir : Hz. Peygamber ve beraberinde 
~bulunanlar bu zehirli koyundan yemek isterni§ler ve koyunun yagmm 
haram olmas1 konusunda herhangi bir sual irad etrnemi§lerdir~ Bir 
ba§ka hadis de bir yahudi Rasulullah (s.a.) 1 arpa, ekmegi ve degl§ik 
bir yag yedirmek iizere miisatir etmi§ti. ibn Ebu Hatim der ki: Bana 
Abbas ibn Velid ... Mekhul'den nakletti ki; o, §Oyle demi§: Alla:h Teala 
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once {(Uzerine Allah'm admm arulmadlg1 §eyi yemeyin.» ayetini inza.I 
etmi§, sonra muslumanlara ac1yarak hunu neshedip {(Bugun size iyi ve 
temiz olanlar helal k1lmd1. .. » ayetini inzal buyurmU§tur. Bu ayet, onu 
neshetmi§ ve ehl-i kitab'm yemegini hel·al kllffil§tlr. Mekhul merhumun 
soyledigi bu sozun uzerinde durmak gerekir. Qunku Allah Teala'mn ki
tab ehlinin yemegini miibah kllrm§ olmas1; tizerine Allah'm ad1 ami
mayan §eyleri yemenin de mubah olmasm1 gerektirmez. Qtinku ehl-i 
kitab da kestikleri hayvanlann uzerine Allah'm adm1 anarlard1. Onlar, 
kurban keserek kulluklanm ifa ederler. Bu sebeple ehl-i kitab'm dl
§mda olan mti§riklerin ve benzerlerinin kestikleri hayvanlar mubah ol
m~tlr. <;unku onlar, kestikleri hayvanlarm uzerine Allah'm ad1m 
anmazlar. Hatta onlar yedikleri etin kesilmi§ olup olmamasma da bak
mazlar. Ehl-i kitab'm ve onlara 'benzeyen Samiri'le·rin, Sabii'lerin, ibra
him Vie §it ( a.s.) gibi oteki peygamberlerin dinine rbaglananlann aksine 
--ulem.anm bir kavline gore~ onlar, olu etini dahi yerlerr. Benu Taglib, 
Tenuh, Behra, Cuzam, Lahm Amile ve benzeri ar3Jp h1ristiyanlann kes
tikleri hayvanlar Cumhur'a gore yenmez. Ebu Ca'fer ibn Cerir Taberi 
der ki; bize Ya'kub ibn ibrahim ... Abide'den nakletti ki; o, §Oyle de
mi§tir : Hz. Ali, Taglib ogullanmn kestiklerini yemeyin. <;unku onlar 
yalmzca §arab i~mekte, hiristiyanllga baglanmaktadirlar. Halef ve se
leften daha ba§kalan da bOyle demi.~lerdir. Said ibn Arftbe, Katade, 
Said tbn Mtiseyyeb ve Hasan'dan nakleder ki; onlar, Taglib ogullann
dan hlristiyanlann kestikleri hayvanlan yemekte bir beis rgormezlerdi. 

Mecusilere gelince; her ne kadar ehl-i kitab'a ilhak edilerek me
cftsilerden cizye alm1rsa da; onlarm kesti'kleri yenmez, kadmlan nikah
larunaz. Hanbeli fakihlerden baZilan He §afii fakihlerden Ebu Sevr 
ibrahlm ibn Halid buml. muhalefet etmi§lerdir. Hatta bu sebeple me§
hur oldugu ic;in fakihler, ona kM"§I ~Ikffil§lar ve Ahmed ibn Hanbel 
onun i~in; bu konuda Ebu Sevr; ad1 gibi adam demi§. (Okuzun babas1 
demek olan bu isme telmih yapm~.) Ebu Sevr, Hz. Peygamberden mur
sel olarak rivayet edilen hadisin umftmi oldugu gorii§tine baglanmi§ gi
bidir. Buna g()re Rasulullah (s.a.) buyurur ki; onlara (mecftsilere) ki
tab ehline davrandfgm1z gibi davramruz. Ancak hadis bu ifadeyle sabit 
degildir. Buhari'nin Sahih'inde Abdurrahman ibn A vf>den nakledilen 

. rivayette ise; RasUlullah (s.a.) m, kovulan Mecusilerden cizye almi§ 
oldugu belirtUir. Eger ·bu hadis dogru ise; onun umumi olan manas1, 
bu ayetin mefhumuyla tahsis edilmi§tir : {(Kitab verilmi§ olanlann ye
megi size helaldir.» Bu ayetin mefhum-u muhalifinden anla§Illyor ki; 
kitab verilmi§ 9lanlardan ba§ka din mensublanrun yemegi helal degil
dir. 

11Sizin yemeginiz de onlara helaldir.» Siz de · kestigilliz hayvanlar
dan onlara yedirebilirsiniz. Bu if·ade, ehl-i kitab'm kendi dinlerindeki 
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hiikfunlerinin mlisliimanlara bildirilmesi sadedinde degildir. Sadece 
miislumanlann, ister kendi dinlerinden birisinin yemegi olsun, ister 
iba:§ka dinden birinin yemegi olsun, yemek yerken Allah'm ad1m an
makla emrolunduklanm haber verici nitelikte olabilir. Birincisi, mana 
baklmmdan daha ~Iktlr; Yani siz, onlann kesti,klerinden yediginiz gibi, 
sizin kestiginizden de onlara yedirebilirsiniz, demektir. Bu denkle§tir
me, kar§Ihk verme ve mucazat kabilindedir. Nitekim Abdullah ibn 
Ubeyy ibn SelU.l Oldugu zaman; Rasululla:h, kendi elbisesini ona giydi
rerek defnetmi§tir. Derler ki; bunun sebelbi §Udur: Hz. Abbas Medine~ye 
geldiginde Abdullah· ibn tlbeyy elbisesini ona giydirmil}. Rasulullah 
(s.a.) da bunu ooylece kar§Ilami§tir. MU.'minden ba.§kas1yla sohbet etme. 
MU.ttakiden b~kas1 yemegini yemesin, hadisine gelince; bu mendub ve 

. miistehab kabilindendir. En iyisini Allah bilir. 
«'Mii'min kadmlardan, iHetli olanlar ve sizden once kitab verilen

lerden iffetli kadmlar, zina etmeksizin, gizli dost tutmaks1zm ve mehir
lerini verdiginizde size helaldir.» Size mu'min kadmlardan iffetli . ve hiir 
olanlarm nikah1 helaldir. Bu ifade daha sonra •gelmekte olan «Sizden 
once kitab verilenlerden iffetli kadmlar» kavli i~in bir hazlrllk mahiye-
tindedir. Denildi ki; iffetli kadmlar anlamma gelen ( u~l ) ke
limesi ile, cariyeler degil, hiir kad1nla:r kasdedilmektedir. ibn Cerir, MU.
cahid'den bOyle nakleder. MU.cahid; iffetli kad1nlar, hur kadmlardir 

• I 

demekle; Ibn Cerir'in naklettigi kanaat1 kasdetmi§ olabilecegi gibi, hur 
ve iffetli kadmlan da kasdetmi§ olabilir. Nitekim bir ba§ka rivayette 
MU.cahid bOyle sayler. Bu, Cumhur'un gorii§iidur ki, en uygun olan 
da budur. Boylece iffetsiz olan zimmi kadmlarla aym noktada birle§il
mi§ olmaz ve atalar soziinde denildig'i gibi hem hurma kotu, hem de 
OI~ek Ol~ek §eklinde olmaz. '(Bu bir darb-I meseldir. Meydani, Mec
ma'ul-:-Emsal isimli eserinde bunu <rHem kotu hurma, hem de kotu ol~ek 
mi?» §eklinde istifham-1 inkari tarzmda nakletmi§tir. A.g.e. I, 207). 
Ayetin zahirinden anla§Ilan odur ki < u~l > kelimesi; zinadan 
uzak, iffetli kadmlar demektir. , Nitekim ba§ka bir , ayet~i kerime'de 
Allah Teala §6yle buyuruyor : <<Onlarla zinadan ka~mmalan, iffetli ol
malan ve gizli dost edinmemi§ olmalar1 halinde velilerinin izniyle evle
nin.» · (Nisa, 25). 

Daha sonra tefsirciler ve bilginler; «Kendilerine kitab verilenlerden 
iffetli kadmlar» ayetinin muhtevasl i~erisine; ister hiir, ister kole ol
sun ehl-i kitab'tan biitiin kadmlann girip girmeyecegi konusunda ihti-
lat etmi§lerdir. ibn Cerir Taheri; aye-tteki ( 0~1 ) kelimesini, 
iffetliler olarak tefsir eden selef-i salihinden bir. grubun bU. tun iffetli 
ehl-i kitab kadmlannm bu ayetin i~inde yer alacagml soylediklerini 
nakleder. Denildi ki; bura.da ehl-i kita.Jb'dan maksad, Yahudilerdir. ~a-
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-fii'nin gorii§ii budur. Ve yine denil~i ki; burada ehl-i kitab'dan maksad, 
harb ·ehli olanlar degil, zimmilerdir. Qiinkii Allah Teala: «Allah'a ve 
ahiret giiniine inanmayanlarla SaVa§lfl ... n huyurmaktadtr. 

Abdullah hm Orner htristiyan kadmlarla evlenmeyi uygun gormez
di ve §Oyle derdi : Tannsmm Isa oldugunu soylemekden daha biiyiik 
bir §irk tamm1yorum. Hallbuki Allah Teala : «Iman edinceye kadar 
mii§rik kadmlan nikahlamaym.» buyurmu§tur. 

' ' 

ibn Ebu Hatim §oyle der : Bana babam .. . ibn Abba.s'tan nakletti 
ki; o, §oyle demi§ : «Iman edinceye kadar mii§rik kadmlan nikahlama
ym» ayeti nazil olunca; halk, mii§rik kadmlarla evlenmekten ka\!Inl
yordu. Nihayet arkasmdan «Kitab verilenlerden iffetli kadmlar, zina 
etmeksizin ve gizli dost tutmakstzm me'hirlerini verdiginizde size helal
dir.» ayeti nazil oldu da tekrar ehl-i kitab'dan kadmlarla evlendiler. 
Ashabdan bir topluluk, hiristiyan kadmlarla evlenmi§ler ve bu ayeti 
esas alarak onlarla evlenmekte bir be1s gormemi§lerdir. Onlar, bu ayetin 
Bakara suresindeki «Iman edinceye kada.r mii§rik kadmlarla evlenme·
yin.» (Bakara, 221) ayetini tahsis ettigini kabul ederler. Ayetin umumu 
ic;erisine ehl-i kitab'tan kadmlann girdigi soylenirse bu, boyledir. Aksi 
takdirde her iki ayet arasmda c;eli§ki yoktur. Qiinkii ehl-i kitab'm, bir 
<;ok yerde mii§riklerden aynld1g1 goriilmektedir. Nitekim Allah Teala, 
.bu hususta §oyle buyurur : «Ehl-i kitab'dan kiifredenlerle mii§rikler, 
kendilerine beige gelinceye kadar bundan aynlmt§ degildirler.>> (Bey
yine, 1) Ve yine bir ba§ka ayet-i kerime'de §Oyle buyurulur: «Kendile
rine kttab verilmi§ olanlara ve iimmilere de ki: Miisliiman oldunuz mu? 
Eger miisliiman olmu§larsa dogru yolu bulmu§lardtr.>> 

«Mehirlerini verdiginizde.» Yani onlar iffetli ve namuslu kad1nlar 
olduklan it;in, kendilerine goniil rahat1Ig1yla mehirlerini bolca verin. 
Cabir ibn Abdullah, ibrahim en-Nehai, Amir, Hasan el-Basri; bir ada
mm evJenip kadmla temas etmezden once, kadmm. zina etmesi haJin
de; adamla kadmm aynlacagm1 ve adamm kadma verdtg~ mehrin, tek
rar kendisine iade edilecegini soyledikleri nakledilmi.§tir. ibn Cerir, on
lann bu fetvas1m rivayet eder. 

«Zina etmeksizin, gizli dost tutmaks1zm.» Zmadan uzak olmak, 
yani iffet §arb; nas1l kadmlar i<;in ge<;erli ise, erkekler ic;in de ge<;er
l'idir. Dolay1s1yla erkeklerin iffetli ve zinadan uzak olmaian gerekir. 

Buntin ic;in Allah Teal a ( · ~L-. ~ ) zina etmeksizin buyurmu§
tur. ( ~WI ) zina eden, hi<;bir giinahtan c;ekinmeyen ve kendisine 
geleni hie; reddetmeyen erkek demektir. <<Dost tutmaksizm» kavlinden 
maksad; dostlanyla birlikte dii§iip kalkan a§Iklardlr. Nitekim bu hu
SUs, Nisa suresinde aym §ekilde yer almi§br. Bu sebeple imam Ahmed 

Ma 

ibJ 
hu 
ke: 
Ha 
gil 
go 
ke: 

na 
laz 
iffil 

ler 
·bil 
at;! 
inl 
laz 

du 
tfu 
Al 
ler 
Ilk 
lal 
yo. 
da 
niJ 
ise 
lei 
laz 
mi 
hu 
la1 
sa 
bil 
yo 
59: 



Maide, 5) HADiSLERLE KUR'AN-I KERiM TEFSiRi 2139 

ibn Hanbei merhum, kotu yoldaki kad.rmn .tevbe edinceye kadar ~ka
hmm dogru olmayacagm1 ve isyanda devam ettigi surece iffetli bir er
kekle elvendirilmesinin sahih olmayacagm1 belirtir. Keza Ahmed · ibn 
Hanbel'e gore; · tevbe edip zinadan vazge~inceye kadar, fas1k bir erke
gin de iffetli bir kadmla nikahlanmas1 sahih degildir. Ahmed ibn Hanbel 
gorti§unu o ayetle §U hadise dayandmr: ccSopa vurulmu§ zani, ancak 
kendisi gibi bir zaniye ile nikahlamr.)) 

ibn Cerir Taberi der ki: Bize Muhammed ibn Be§§ar ... Hasan'dan 
nakletti ki; Orner ibn Hattab §oyle demi§: Ben isterdim ki, miisluman
lardan fuh§U irtikab etmi§ bir ki§inin, iffetli bir kadmla evlenmesine 

. miisaade etmeyeyim. Ubeyy ibn Ka'b, Hz. 6mer'e aedi ki; ey mu'min
lerin emiri, §irk gunah1 zinadan daha buyUktur. Halbuki tevbe edince bu 
·bile kabul ecliliyor. Bu konuyu in§aallah Nur suresinde tafsilath olarak 
a~lklayacag1z. Bu sebeple Allah Teala ayetin devammda ccKim de imam 
inkar .ederse, yaptiklan ·bo§a gitmi§tir ve o, ahirette husrana ugrayan
lardandlr.>> buyuruyor. 

---- i Z A HI-----

«Kendilerine kitab verilmi§ olanlarm yemekleri de sizin i~in helal
dlr.>> Denildi ki : Bu, onlann kestikleri hayvanlardir. Ve denildi ki : Bu
tiin yemekleri demektir. Bu konuda hiristiyanlarm hepsi e§ittir. Hz. 
Ali (r.a.) nin taglib ogullan hiristiyanlanm, bundan istisna ettigi soy
lenir. Ve onlar, hiristiyan degildirler. i~ki i~mekten ba.§ka hlristiyan
hktan bir§ey almam1§lard1r, demi§. ~afii, bu gorii§U. benimsemi§. Abdul
lah ibn Abbas'a arap hiristiyanlarm kestikleri soruldugunda; bir beis 
yoktur demi§ ki; ta.biin'in hepsinin kavli budur. Ebu Hanife ve arka
da§lan da bu goru§ii benimsemi§lerdir. Sabiilerin hukmu ise, Ebu Ha
nife'ye gore; ehl-i kitab'm hukmudur. imam Muhammed ve Ebu Yusuf 
ise sabiilerin lki k1s1m oldugunu, bir k1smmm Zebur'.u okuyup melek
lere taptiklanm, bir kiSmimn ise hi~bir kitab okumad1klanm ve yildlz
lara taptlklanm bu sebeple 'bunlarm ehl-i kitab olmad1klanm soyle
mi.§lerdir. MecU.Siler hakkmda cizye almak konusunda ehl-i kitab'm 
hUkmu uygulanmi§tlr, ancak kestiklerini yemek ve kadmlanm nikah
lamak konusunda degil. ibn Mfuseyyeb der ki, bir muslUman hasta olur
sa mecusiye Allah'm adm1 anmasm1 emredip hayvamm kestirirse yiye
bilir. E.bu Sevr ise saghkh zamanmda bile bunu emretse hi~~bir beis 
yoktur, demi§tir. Ve bu soztiyle kotu etrni§tir. (Zamah§eri, Ke§§af, I, 
595). 

Bu konuda Ytsuf el-Kardavi §U bilgileri veriyor: 
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~~hl-i Kitab'm Kestikleri 

Bogazlama huslisunda islam'm gO.sterdigi dikkat ve itinayt gormii§ 
bulunuyoruz. Qiinkii arap ve diger milletlerin m~rikleri, hayvan kesi
mini dinin aslmdan saytlan adet ve hatta iman meselesi kabul etmi§ler, 
dikili ta§lara ve ilahlan adma .kurban kesmeye ba§lairu§lar ve bOylece 
onlara ibadet ediyorlardi. islam geldi ve bogazlama esnasmda Allah'
tan ba§kasmm amlmas1m yasak edip ba§ka bir isim zikredilerek kesilen 
ve dikili ta§lar · 'ijzerinde bogazlanan hayvanlan haram klldl. 

Ehl-i kitab, asllda tevhide inananlardir. Yani tek Allah'a inanir
lardi. Fakat sonralan, aralarma eski kiifriin ·kirinden tamamen temiz
lenmeyen baz1 mii§riklerin girmesiyle aym sap1khk belirtileri bunlara 
da sirayet etti. Bu aynllk ve bozuk fikirleri; baz1 miisliimanlann, ehl-i 
kitab'la miinasebetin tlpkl putperestlerle miinasebet hiikmiinde oldu
gunu dii§iinmeleri i~in atllmi§tlr. Cenab-1 Allah da ehl-i kitab'la sihriy
yete (onlardan k1z almaya) miisaade ettigi gibi onlann yiyeceklerinin 
de yenmesine ruhsat vermi§tir. iKur'an'm son inen ayetlerinden birinde 
buyrulur ki = 

«Bugiin, size temiz <>lanlar helal k1lmdi. Kitab verilenlerin yemegi 
size, sizin yemeginiz de onlara hela.Idlr.>> (Maide, 5). 

Bu ayet-i kerime'nin ozetle manas1 §Udur: Bugiin, (once isimleri 
ve ta'rifleri ge~en) bahire, saibe, vesile ve ham farkl gozetmeden temiz 
olan her §ey size helM k1lmm1§t1r. Bununla beraber kendilerine kitab 
verilen yahudi ve h1ristiyanlann yemegi de (onlann asll gaz oniine all
narak) sizin i\!in helaJd1r. Allah, bUim haram kllmaml§tlr. Sizin yiye
cekleriniz de onlara helaldir. Kestikleri veya avlad1klan hayvanlann 
etinden yiyebilir, kestiginiz veya avladl~mz hayvanlardan da yedire-. 
bilirsiniz. 

islam, arap mii§rikleriyle miinasebette §iddet, ehl-i kitabla miina
sebette kolayllk gO.stermi§tir. Qiinkii; vahye, peygamberlige ve genel 
olarak dinin aslma inand1klar1 i~in ehl-i kitab, mii'minlere daha yakm·· 
d1r. Onlarm yemeklerini yemenin s1hriyyetle arada SJkraballk kurma
run ve onlarla iyi ge~inmenin ~ok faydalan da vard1r. Zira, aranuzdaki 
baglar kuvvetlendigi takdirde isiA+u'm he.kikatlru ve ahlaklm bizzat 
onu ya§ayan miisliimanlardan ogrenirler ve bizim dinimizin, her an
lamda, en yiitksek §ekilde, en temiz fikirlerle y~. biitiin bid'atlar
dan, ~irkin §eylerden ve putperestlerin adetlerinden uzak, bizzat kendi 
dmleri oldugunu a~1k~a goriirler. 

ccKitab verilenlerin yemegi» if!desi, onlann her yemegini i~ine alan 
§Umullii bir ifadedir: Kestikleri, tahlllan ... ve her tiirlii yemekleri ... 
le§, akan kan ve domuz eti gibi ·bizzat haram olmad1g1 :rniiddet~e bii-
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tful yiyecekleri bizim i~in helald1r. Ancak le§, kan ve domuz eti, ehl-i 
kitab veya faraza bir miisliimamn yeme~i de olsa icma' ile haramd1r, 
yenmesi caiz de~ildir. 

Burada miisliimanlan yakmdan ilgilendiren ve bilinmesi gereken 
birka~ mes'elenin izah1 kald1 : 

Kilise ve Bayramlar i~in Kesilenler 

Hayvam bogazlarken kita·bi'nin Mesih, Aziz gibi Allah'tan ba§ka 
bir ismi soyledigi duyulmazsa; onun kestigi helald1r. Fakat, Allah'tan 
ba§kasm1 andl~ duyulursa baZI f1~1h alimlerine gore onun kestigi hay
vani yemek haramd1r. <;iinkii o, Allah'tan ba§kas1 amlarak kesilenler
dendir. 

Bir klStm alimler de derler ki : 
Allah, onlann yemeklerini bize helal ·kllrm§tlr. Ne dediklerini de 

0 daha iyi bilir. 
Corcoo adll bir kilise igin kesilip ona ba~lanan bir kogu Ebu'd

Derda'ya haber vererek: ((Ondan yiyelim mi?» d'iye soruldugu zaman, 
§U cevab1 verdi : 

Allah'1m affet; onlar ehl-i kita:b'tlr. Onlarm yemegi bize, bizim 
yemeg'imiz de onlara helald1r. 

Ve yenmesini emretti. 
imam Malik, ehl-i kitab'm, kiliseleri ve havralan igin kestikleri 

hayvanlar hakkmda bir soruya §U cevab1 vermi§tir : 
Onu haram degil, fakat hO§ da gormem. 
Bunu hO§ gormemesi, Allah'tan •ba§kasmm adma kesilenlerden ol

masi endi§esiyledir ve takvadand1r. Ona gore; ehl-i kitab'a nisbetle Al
lah'tan ba§kasl adma kesilenler, onlann, kendi ilahlarma yak1nllk ni
yetiyle kestikleri ve etinden yemedikle·ri hayvanlard1r. Fakat kesip ye
dikleri ise; onlann yemeklerinden saytllr. Allah da buyurur Jd: 

«Kita:b verilenlerin yemegi size helald1r.>> 
Bunun ic;in de haram gormemi§tir. · 

Elektrik ve Benzeri ile Kesilenler 

Bilinmesi gereken ikinci mesele : Onlann oogazlama §eklinin bizim
ki gibi olmas1, yani bo~azdan kesilmesi §art rmdlr? 

Alimlerin ekserisi bunu §art kO§ar. Maliki mezhebine mensub bir 
cemaatm fetvasma gore bu, §art ·de~ildir. 

Maide suresindeki ayetin tefsirinde Kadi ibn Arabi der ki: 
Bu, ehl-i kitab'm av ve yiyeceklerini Allah'm temiz diye vasiflan

dirdigmm kesin bir delilidir. Bu, mutlak helaldlr. Allah'm bunu telcrar 
etmesi; biitiin '§iipheleri ortadan kald1rmruk ve bozuk dii§iincelerdeki 
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uzun izalu gerektiren itirazlan izale etmek ic;indir. Tavugun boynunu 
kmp pi§iren hiristiyamn bu tavugunun yenmesi ve bizim onu ahp ye
memizin hukmunu sordular. -Dedim ki: Yenir: Qunku o kendisinin, 
papazlarmm ve rahiblerinin yemegidir. Her ne kadar o, bizce §er'i bo
gazlama say1lm1yor ise de Allah, onlann yemeklerini mutlak surette 
bizlere helal kllml§tlr. Dinlerinde helal gordUkleri her§ey bizim ic;in 
helald1r. Ancak Allah'm onlan yalanladi~ §eyler mtistesnad1r. ilim 
adamlanm1z derler ki : Onlar, kadmlanm zevce olarak bize veriyorlar. 
Onlarla munasebetimiz helal bluyor da, neden onlarm kestiklerini 
yemeyelim? Halbuki, helal ve haram olu§da yemek, cinsi munasebet
ten a§agi mertebededir. 

ibn Arabi'nin takrir ettigi i§te bu. Bir diger yerde de : 
Bogmak veya ba§a vurmak suretiyle bogazlama niyeti olmadan 

oldiirtip yedikleri §ey, le§ hukmundedir; haramdlr, der. 
Bu iki fikir arasmda bir z1ddiyet yoktur. Bundan maksad; bizim 

§er'i bogazlamarmza uymasa bile, onlarm bogazlanmi§ olarak kabul et
tikleri §ey helaldir. Onlarm bogazlanml§ olarak kabul etmedikleri de 
bize haramd1r. 0 halde bogazlamamn mii§terek anlami §Udur : 

Yemesini helalla§tlrmak niyetiyle hayvanm camm gidermeyi kas
detmektir. 

Bu, Malikilerden bir cemaatm gorii§unun ayms1d1r. 
~u anlatmaya c;ah§tig1m1zm l§Igmda, elektrikli ve benzeri aletlerle 

kesilmi§ olsa bile ehl-i kitab'tan idhal edilen tavuk ve s1g1r eti konser
velefinin de hukmtinu anlami§ bulunuyoruz ki; onlar bunu bogazlan
mi§ ve helal olarak kabul ettikleri muddetc;e (ayetJ.n umumi anlamma 
uyarak) bize de helald1r. 

Fakat komunist memleketlerden idhal edilen konserve etleri kul
lanmak; kat'i surtte caiz degildir. <;unku onlar, ehl-i kitab degildir, 
buttin dinlere kufreder, Allah'1 ve O'nun gonderdigi bUtun peygamber
leri inkar ederler. 

Mecusilerin Kestikleri 

Mecfrsilerin kestikleri hayvanlar hakkmda ilim adamlan ihtilaf 
etmi§lerdir. <;ogunluk mecusilerin kestiklerini yemeyi men'ederler. Zira 
bunlar, mii§riktir. 

Baz1Ian da, helald1r, derler. <;tinku, imam Malik ve ~afii'nin riva
yet ettikleri bir hadiste Peygamber (s.a.) buyurmU§ ki: 

Ehl-i kitab.'a davrandigml'z gibi onlara da davrammz. 
Bu hadisin devam1 olan «Kadmlanm nikahlama.rna.k ve kestiklerini 

yememek §artlyla» ifadesi muhaddislerce sahih gorillmemi§tir. 
imam Buhari ve ba§'kasmm rivayetlerine gore, Hz. Peygamber Ha

cer mecusilerinden cizyeyi kabul etmi§tir. 
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tbn Hazm «bogazlama» ba.bmda der ki : , 
«Onlar, bir kitab'm ehlidirler, bunun i~in herhalde onlar, ehl-i ki

tab'm hi.ikmiindedir.» 
imam Ebu Hanife'ye gore; Sabiiler de ehl-i kitab'tlr. (Yusuf el-Kar

davi, el-Halal ve'l~Haram Fi'l-islam, 86- 90. Tiirk~e ~evirisi, Mustafa 
Varll) 

6 - Ey iman edenler, namaza kalktlg1n1z zaman; yiiz
lerinizi, dirseklerinize kadarr ellerinizi ylkay1n, ba~1n1za da 
meshedin Ye topuklann1za kadar ayaklann1z1 da (yika-· 
yin). Eger ciiniib iseniz hemen temizlenin. Eger hasta ol
mu~saniz veya seferde iseniz, yahut heladan gelmi$Seni.z 
veya kad1nlara yakla~m1~ da su bulamami;;saniz; temiz bir 
toprakla teyemmiim edin. Yiizlerinizi ve ellerinizi onunla 
meshedin. Al1ah, size zorluk vermek istemez. Lakin sizi te
mizlemek, iizerinize olan nimetini tamamlamak ister ki 
~iikredesjniz. 

Abdest, Gusiil ve Teyemmiim 

Selef-i salihinden ~oklan «Namaza kalktigmiz zaman.» kavlinin, . 
abdestsiz olarak namaza durdugunuz zaman, demek oldugunu soyler
ler. Ba§kalari da; uykudan uyamp namaza kalktigmiz zaman, §eklinde 
mana vermi§lerdir ki, her iki anlam da birbirine yakmd1r. Ba§ka bir 
·grup, ise der ki; ayetin manasi bunlarm her ikisinden daha geni§tir. 
Zira ayet, namaza duruldugunda abdesti emretmektedir. Fakat bu; 
abdestsiz ki§i hakkmda viicu·b ifade ederken, abdestli ki§i hakkmda 

. mendubiyyet ve miistehabhk ifade eder. Baz1lan da derler ki; tslam'm 
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ba§langic; doneminde . her namaz vakti abdest almak emri ~iicub ifade 
ediyordu. Ancak bilahere bu emir neshedilrni§tir. 

Ahmed ibn Hanbel der ki: Bize Abdurrahman ... Biireyde'den nak
letti ki; RasuJullah (s.a.) her namaz va;kti abdest alirmi§. Mekke'nin 
fethi giinii abdest almi§, mesh iizerine meshetmi§ ve bir abdestle bir
den fazla namaz kilmi§. Bunun iizerine Hz. Orner ona; ey Allah'm Ra
sulii, sen §imdiye kadar yapmaz oldugu,n §eyi yaptm, deyince; Rasulul
lah (s.a.) ey Orner, bunu kasidll olarak yapt1m, huyurmu§. Muslim ve 
oteki Siinen sahipleri de 'bu hadisi Siifyan es-Sevri kanallyla Alkame'den 
rivayet ederler. tbn Mace'nin Siinen'inde Alkame yerine Siifyan bulun
rnakta ve her ikisi de Biireyde'den bu hadisi nakletmektedirler. Tirmizi, 
bunun hasen ve sahih oldugunu soyler. 

ibn Cerir Taberi der ki : Bize Muhammed ibn :Abbad... Fadl ibn 
Miibe§§ir'den nakletti ki; o, §Oyle demi§: Ben, Abdullah oglu Cabir'in 
bir abdestle ibirc;ok narnaz kildigini gordiim. idmnru yapti~nda veya 
abdestini bozdugunda, abdest allr ve onun suyunun artam ile meshleri 
iizerine rneshederdi. Ben, ona dedim ki; ey Ebu Abdullah, yaptigm §ey 
kendi gorii§iine gore rnidir? 0 ; haytr, Raswullab'm bOyle yapt1gm1 gor
diim. Ben de Rasulullah'm yapt1g1 gibi yap1yorum, dedi. ibn Mace de 
bu hadisi isrnail kanallyla Ziyad'dan rivayet eder. imam Ahmed der ki: 
Bize Ya'kub .. . Abdullah ibn Omer'in oglu Ubeydullah'dan nakletti ki; 
o, §Oyle demi§ : Ben Ubeydullah'a; Abdullah ibn Omer'in nas1l abdest 
ald1gm1 gordun rnu? ister temiz olsun, ister temiz olmasm her namaz · 
ic;in abdest ahyor rnuydu? Ve bunu nereden ogrendin? diye sordum. 
0 dedi ki; Hattab'm oglu Zeyd'in k1z1, Esma kendis·ine anlatrni§, ona da 
Abdullah ibn Hanzale el-Gasil anlatmi:§ ki; Rasulullah (s.a.), ister temiz 
qlsun, ister olmasm her narnaz ic;in abdest alrnayt emredermi§. Bu du
rurn, Rasulullah'a zor gelince o, her namazda rnisvak kullanmakla 
ernrolunmu§ ve abdestsiz olmas1 mlistesna abdest alma ·emri kaldml
mi§. Abdullah, bunu c;ok iyi gordugii i.c;in olunceye kadar bOyle yapar
ffil§. Ebu Davud da ... Abdullah ihn Omer'den aym hadisi rivayet eder. 
Sonra der ki ; bunu ibrahirn ibn Sa'd, Muhammed ibn i:shak'dan rivayert 
etmi§tir ve bu isim Ahmed ibn Hanbel'de yeraldlg1 gibi Ubeydullah ibn 
Abdullah ibn Orner §eklinde yeralir. Rivayet nasll olursa olsun, bu isnact 
sahihtir. Nitekirn ibn isha·k bunu tahdis ve i§itme yoluyla Muhammed 
ibn Yahya'dan nakletrni§tir ki, ooylece telbis mahzuru ortadan kall:t
mi§tir. Hafiz ibn Asakir bu hadisi; Seleme ibn Fadl kanallyla... Mu
hammed ibn Yahya ibn Hibban'dan rivayet etmi§tir. En iyisini Allah 
bilir. Abdullah ibn Orner'in bOyle yapmas1 ve her namazda abdest al
rnaya mudavemet etmesi, Cumhur'un da dedigi gibi, bunun mlistehab 
olduguna delalet eder. 
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ibn Cerir der ki : Bize Zekeriyya ibn Yahya ... ibn Sirin'den nak
letti ki; hallfelerin hepsi, her namazda abdest ahrlarml§. Yine ibn Cerir 
der ki : Muhammed ibn Musenna ... ikrime'nin §byle dedigini nakletmi~: 
Hz. Ali her namnda abdest alir ve ( ; .,LJI u-11 ~ 1~1 1,.,.:..1 j:!.lll ~~~ 
~yo:-JI~IJ) ayetini okurmu§. Bize Ibn el-Miis-enna ... Nizal Ibn Se
bure'den nakletti ki; o, §byle demi§ : Ben Hz. Ali'n'in ogle namazm1 kl
hp, sonra vakfe'de oturdugunu gordiim. Sonra kendisine su getirildi. Yi.l
ziinii ve ellerini y1kad1. Ba§ma ve ayaklanna meshetti ve buyurdu ki; 
bu abdesti bozulmami§ olanlarm abdestidir. Ya'kub ibn Ibrahim ... ib
rahim'den nakleder ki; Hz. Ali SICakta Olr;ek olr;tii. Sonra abdest aldl 
ve bunda a§Irl gitti. Sonra dedi ki; bu, abdesti bozulmami§ olanlann 
abdestidir. Hz. Ali'den nakledilen bu kuvvetli rivayet tarikleri birbi
rini desteklemektedir. 

ibn Cerir aynca der ki : Bize ibn Be§§ar ... Enes'ten nakletti ki; 
Hz. Orner abdest ald1 ve biraz acele etti. Sonr~ dedi ki; abdesti bozul
mami§ olanlarm abdesti i§te boyledir. Bu isnad sahihtir. Muhammed 
ibn Sirin de der ki; halifeler her namaz i\!in abdest alirlardL Ebu Da
vud et-Tayalisi'nin, Ebu Hilal ve Katade kanahyla Said ibn Miiseyyeb'
den naklettigi; abdest bozmadan abdest almak, a§In gitmektir, mealin
dekr soze gelince; Said ibn Miiseyyeb'in bOyle bir §ey soylemesi garib~ 
tir. Kald1 ki bu ifadenin vacib olduguna inanarak abdest yenileyen ki§i 
a§m gitmi§tir, §eklinde ahnmas1 da miimkiindiir. Abdestli iken abdest 
almanm miistehab ve me§ru' olduguna dair siinnette pek ~ok delil var
dir. Nitekim Ahmed ibn Hanbel der ki : Bize Abdurrahman ibn Mehdi. .. 
Amr ibn Amir'den nakletti ki; o, §6yle demi§tir: Ben, Enes ibn Malik'in 
§6yle dedigini duydum : Rasulullah (s.a.), her namaz vakti abdest alir
dL Amr ibn Amir diyor ki, ben ona siz nasll yaparrl1mz? diye sordum. 
Enes ibn Mali~ dedi ki : Biz abdestimiz bozulmad1k~a bir abdestle bir 
r;ok namaz k1lard1k, dedi. Bu rivayeti ba§ka yollarla Amr ibn .Amir 
den imam Buhari ve Siinen ehli de rivayet ederler. 

ibn Cerir der ki: Bana Ebu Said ... Abdullah ibn Omer'in §6yle 
dedigini anlattr: Rasulullah (s.a.) buyurdu ki : 

Kim abdestllyken abdest ahrsa; Allah ona, on hasenat yazar. Ta
ber! aym hadisi i.sa ibn Yunus kanallyla ... Abdullah ibn Omer'den nak
leder. Ebu Davud, Tirmizi, ibn Mace de aym hadisi ifriki'nin hadisin
den rivayet ederler. Tirmizi, bu isnadm zayrf oldugunu soyler. ibn Cerir 
der ki; bir topluluk da, bu ayetin abdestin ancak namaza durulurken 

Tefsir. C. V. F. 135 



2146 iBN KESiR (Gi.iz: 6; Stire: 5' 

vacib oldugunu, ba§ka ameller igin vacib olmad1gm1 bildirmek uzere in
digini soylemi§lerdir. Zira Hz. Peygamber, abdestini bozdugu zaman 
yenileyinceye kadar ba§ka her tiirlii davram§tan kagm1rd1. Ebu Ku
reyb ... Alkame'den rivayet eder ki; o, §6yle demi§: Rasulullah (s.a.) 
abdestini bozduktan sonra biz kendisiyle konU§urduk, o bizimle konu§
mazdL Biz kendisine selam verirdik, o bize selam vermezdi. Nihayet bu 
husU.Sta ruhsat veren ayet nazil oldu. Bu ayet «Ey iman edenler, namaza 
kalktlgllllZ zaman .. . » ayetidir. Bu hadisi ibn Ebu Hatim ... Ebu Kii
reyb'den nakleder. Ancak bu, cidden garib bir hadistir. Raviler ara
smda yer alan Cabir, Zeyd'in oglu olup, zay1f bir ravi sayilml§tlr. 

Ebu Davud der ki: Bize Musedded ... Abdullah ibn Abbas'tan nak
letti ki; Rasulullah (s.a.) helaya gitmi§. Sonra kendisine yemek takdim 
edilmi§. Abdest almak igin bir §ey getirelim mi? diye sorduklannda, 
Rasulullah (s.a.); ben, yalmzca namaza durdugum zaman abdest al
makla emrolundum, buyurmu§tur. Tirmizi de aym hadisi Ahmed ka
naliyla rivayet eder. Nesei ise, Ziyad ibn Eyyub kanallyla ismail ibn 
Aliyye'den nakleder. Tirmizi, bu hadisin hasen oldugunu soyler. 

Muslim, Ebu Bekr ibn Ebu ~eybe kanallyla .. . Abdullah ibn Abhas'
tan nakleder ki; o, §oyle demi§: Biz Rasulullah (s.a.) m yanmda bulu
nuyorduk. Rasulullah helaya gitti, sonra dondu, kendisine yemek geti
rildi ve denildi ki : Ey Allah'm Rasulu, abdest almayacak m1sm? 0; ne
denmi§, namaz m1 k1lacag1mki abdest alayim? buyurmu§. 

«Yl.i.zlerinizi y1kaym.>> Bilginlerden bir grup <<Namaza kalktlgmiz 
zaman, yiizlerinizi y1kaym.» kavline dayanarak abdestte niyetin vacib 
oldugunu soylemi§lerdir. Qiinkii sozun takdiri §oyledir: Namaza kalk
t1gm1z ·zaman, namaz ic;in yiizlerinizi yikaym. Nitekim araplar, «emir'i 
gordugun zaman onun i<;in ayaga kalk» derler. Ve Buhari ile Mli.slim'in · 
Sahih'lerinde; ameller niyetlere goredir ve her ki§iye niyet ettigi §ey 
vard1r, buyurulmu§tur. Yuzun y1kanmasmdan once abdeste ba§lamak 
ic;in Allah'm admm amlmas1 miistehabtir. Nitekim sahabeden bir top
luluktan saglam yollarla gelen hadis-i §erif'te Rasulullah (s.a.) §Oyle 
buyurur : Allah'm adm1 anmayan ki§inin abdesti yoktur. 

Eller kaba sokulmazdan once ayalarmm y1karimas1 aa miistehabtlr. 
Uykudan uyamnca bunu yapmak daha da gereklidir. Qiinku Buhari ve 
Miislim'de Ebu Hureyre (r.a.) den nakledildigine gore, Rasulullah (s.a.) 
buyurur ki : 

::; i LS ~ v ,~ lt" . Gi' r;~ .-~ ~~ .~~, . , ~:i: • ~ ~iL ~·-; ·. ·r~ . ..(;.i '~.z:·i:.,,;, 
• ) - • • t.,j>' ""' • ~- -~ ~ - 1 ..,. , ~ .,. 

}J.""' • "" .... . .,.~.,_~-~ 
Sizden brriniz uykusundan uyand1g1 zaman, fie; kere y1kamadan on

ce elini kaba dald1rmasm. Qiinku o, elinin nerede geceledigini bilemez. 
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Yiiztin smmna gelince; fukahaya gore ba§m sac;Iarmm bittigi yer 
ile sakalm ve c;enenin uzunlamasma son buldugu yerin aras1d1r. Ba§ 
derisine itibar yoktur. Enliligine de bir kulaktan obtir kulaga kadardlr. 
Ba§m sag ve sola doktilen sac; kisimlanyla, yiiztin tizerine dti§en kismi 
ba§tan m1, ytizden mi oldugu konusunda ihtilaf vard1r. Sakahn farz 
olan noktasmdan uzanan k1smma gelince; bu konuda iki gor.ii§ vard1r: 
Birinci gorti§e gore bu k1sma suyun dokillmesi vacibtir. Qtinkti ytizytize 
gelme oras1 ile vuku'bulmaktad1r. Nitekim bir hadiste rivayet edilir 
ki; Rasulullah (s.a.) sakahm ortmti§ bir adam1 gortince; ac; onu, c;tinkti 
sakal ytizdendir, buyurmu§. Gormez misiniz araplar, sakah biten deli
kanhya ytizti gortindti, derler. Sakah s1k olan ki§inin, abdest ahrken 
sakalmm arasm1 sivazlamasi mtistehabtir. Nitekim imam Ahmed ibn 
Han bel der ki : Abdtirrezzak ... Ebu Vaid'den nakletti ki; o, §tiyle demi§ : 
Ben Hz. Osman'I abdest ahrken gordtim: -Abdest hadisini anlattiktan 
sonra §oyle dedi-: Ytiztinti y1kad1gmda tic; kere sakahm sivazladi, son
ra dedi ki: Ben Rasulullah (s.a.) m benim yaptig1m gibi yaptigm1 gar
dum. Tirmizi, bu hadisin hasen ve sahih oldugunu sayler. Buhari de 
onun hasen oldugunu bildirir. . 

Ebu Davud der ki : Bize Rebi' ibn Nafi' ... Enes ibn Malik'ten riva
yet etti ki; Rasulullah (s.a.) abdest ahrken bir avuc; su almi§, c;enesinin 
altma gottirerek, onunla sakahm s1vazlam1§ ve demi§ ki: Rabb1m Azze 
ve Gelle bana boyle emretti. Bu rivayet, yalmzca Ebu Davud'dan men
kuldtir. Ancak bir ba§ka §ekilde Enes ibn Malik'ten rivayet edilmi§tir. 
Beyhaki der ki : Biz, sakah s1vazlamak konusunu Hammad, .Ai§e, Ummti 
Seleme kanahyla Hz. Peygamber'den rivayet ettik. Aynca Hz. Ali ve 
digerlerinden de rivayetler variddir. Keza Abdullah ibn Orner, Hasan 
ibn Ali, Nehai, tabiinden bir topluluktan da sakalm s1vazlanmasm1 terk 
konusunda ruhsat bulunduguna dair rivayet nakledilir. 

Hz. Peygamberden degi§ik yollarla sah1h olarak varid olan riva
yetlerde o, abdest ald1g1 zaman; mazmaza ve istin§ak edermi§. Ancak 
mazmaza ve istin§akm abdest ve gusiil konusunda vacib olup olma:. 
d1g1 tarti§mahdir. Nitekim Ahmed ibn Hanbel'in mezhebine gore; her 

· ikisinde de ag1za ve buruna su vermek vacibtir. ~afii ve Maliki mezhe
binde ise mtistehabtir. Nitekim Stinen sahiplerinin ibn Huzeyme kana
llyla Rifaa ibn Hafi'den naklettikleri sahih hadiste Rasulullah (s.a.) 
namazm1 gerektigi gibi eda edemeyen birine, Allah'm sana emrettigi 

. gibi abdest al, buyurmu§tur. Bazllan da mazmaza ve istin~km gus tilde 
vacib oldugunu, abdestte vacib olmad1g1m soylerler ki bu, Ebu Hanife'
nin mezhebidir. Ahmed ibn Hanbel'in -rivayet edilen- bir diger ka
naatma gore, istin~k vacibtir, mazmaza vacib degildir. Nitekim Rasu-

. lullah (s.a.), Buhari ve Mtislim'de sabit olan bir hadiste buyurur ki: 
Kim abdest ·ahrsa; burnuna fazlas1yla su versi~. Bir ba§ka rivayette de 
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~oyle buyurur: Sizden biriniz abdest ahrsa; bumunun iki deiigine su 
versin. Sonra bunu fazlala§tlrsm. 

imam Ahmed ibn Hanbel der ki: Bize Ehu Seleme ... Abdullah ibn 
Abbas'tan nakletti ki; o, abdest almi§ ve yiiziinii yikami§tl. Sonra bir 
'avuc;; su alarak mazmaza yapml§ ve bunu da fazlaca yapml§. Sonra 
bir avw; su almi§, onunla sag elini y1kam1§, sonra .bir avu~ su almi§, 
onunla sol elini y1kam1§, sonra b~ma meshetmi§, sonra bir avuc;; su 
almi§ ve onu sag ayagma, y1kaymcaya kadar dokmii§. Sonra bir avuc; 
su alml§, onunla sol ayagm1 y1kam1§ ve §6yle demi§: Ben, Rasulullah 
(s.a.) m boyle abdest ald1gn'u gordiim. Buha.ri bu hadisi Muhammed ibn 
Abdiirrahim ve Ebu Seleme kanahyla ibn Abbas'tan rivayet eder. 

((Dirseklere kadar ellerinizi.n Yani dirseklerle beraber ellerinizi de 
y1kaym. Nitekim Allah Teala, bir diger ayet-i kerime'de aym edat1 §Oyle 
kullanmi§br: <<Onlann mallanru sizin mallar1ruza katarak yemeyin. 
Dogrusu bu, biiyiik bir giinaht1r.>> Hafiz Darekutni ve Ebu Bekr el
Beyhaki, Kas1m ibn Muhammed kanahyla ... Cabir ibn Abdullah'm §Oyle 
dedigini rivayet eder: Rasulullah (s.a.) abdest ald1g1 zaman; suyu dir
seklerinin etrafmda dondiiriirdii. Bu rivayette ravi olarak yer. alan 
Kas1m'm hadisi metruk oldugu gibi, dedesi de zay1ft1r. En dogrusunu 
Allah bilir. Abdest alan ki§inin, bileklerinden ~layarak dirsekleriyle 
beraber biitiin kolunu Jlkamasi miistehabtlr. Nitekim Buhari ve Miis
lim'de Nuaym kanahyla Ebu Hiireyre'den rivayet edilir ki; Rasulullah 
(s.a.) §Oyle buyurmu§tur: Benim iin+metim k1yamet giiniinde abdestin 
etkisiyle abdest yerleri beyaz olarak davet ediliTler. Sizden her kim 
beyaz yerini uzatmak isterse abdest alsm. Miislim'in Sahih'inde Ku
teybe ... Ebu Hiireyre'den nakleder ki; o, §Oyle demi§tir: Dostum Hz. 
Peygamberden i§ittim ki, §Oyle diyordu : Mii'minin siisii, abdestinin 
ula§tlgl yere kadar ula§Ir. 

((Ba§Imza da meshedin.)) Buradaki cer edatl alan ( y ) nin 
ilsak i<;in mi, · yoksa teb'iz ic;;in mi oldugu ihtilafhd1r. Ama ac;1k vlam 
ilsak ic;;in olmas1d1r. Her iki gorii§ iizerinde de durulmas1 gerekir. Usul
ciilerden bir k1Sm1 boyle demi§lerdir. Bu konunun ac;Iklanmasl ic;in 
Siinnet'e miiracaat edilmelidir. Buhari ve Miislim'in Sahih'lerinde Malik 
kanahyla ... Amr ibn Yahya el-Mazeni'den nakledilir ki; adamm birisi, 
Abdullah ibn Zeyd'e --ki bu Amr ibn Yahya'mn dedesidir ve Rasulul
lah'm ashabmdand1r-- demi§ ki; sen bana Rasulullah (s.a.) m nas1I ab
best ald1g1m gosterebilir misin? Abdullah ibn Zeyd; evet, demi§. Bir 
ibrik istemi§. Eline suyu bo§altrm§ ve iki kere elini yrkaml§. Sonra iic;er 
kez mazmaza, istin§Ak yapmi§. Sonra ii<; kez yiiziinii y1kam1§. Sonra 
iki kez ellerini dirsekleriyle beraber Y,Ikaml§. Sonra iki eliyle ba§ma 
meshetmi§. Elini i:inden arkaya, arkadan one gotiirmii§ ve ilkin ba§mm 
oniinden ba§laml§, sonra arkasma kadar goti1rmii§. Tekrar eski bali-
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la<ilgl noktaya dondurnrii§. Ve soma da i.ki ayagm1 y1kam1§. 
Abd Hayr'm, Hz. Ali'den rivayetine gore; Rasulullah (s.a.) m abdest 

ah§lm o da boyle anlatmi§. Keza Ebu Davud, Muaviye ve Mi.kdam'dan 
Rasulullah (s.a.) m abdestinin bOyle oldugunu rivayet etmi§. Bu· ha
disler; · ba§m buti\nunu tam olarak mesh etmenin vacib oldugunu soy
leyenlerin goru§U.ne dayanak t~kil etmektedir. Nitekim imam Malik 
ve Ahmed ibn Hanbel bu gorU§tedirler. Bilhassa hadislerin, Kur'an'da 
mucmel olan yerleri ac;:Iklayicl nitelikte oldugunu iddia edenlere gore; 
bu, boyledir. Hanefiler ise ba§m dortte birini mesh etmenin vacib oldu
gunu belirtirler ki; bu miktar, kakUl kadar olan k1S1md1r. Bizim mez
hebin mensublan (f]B.fii mezhebi) na gore, mesh miktan diye isimlen
dirileri miktar vacibdir. Bu da bir mi.ktar olarak s1mrlandmlamaz. Hat
ta ki§i sac;:mm bir k1smma dahi meshetse yeterlidir. 

Bu iki mezhebin mensublan (Hanefi ve f]af'iiler), Mugire :ibn ~u·
be'nin hadisine dayanm~ktad1rlar. Buna gore; Mugire ibn f]u'be der 
ki; Rasulullah (s.a.) geride kald1. Ben de onunla birlikte geride kal
dlm. 0 ihtiyac1m giderince; yamnda su var ·ml? dedi. Ona temiz bir su 
kab1 getirdim. iki elinin ayasm1 ve yuziinu yrkad1. Sonra kollanm Sl
'vadl, ancak cubbenin kolu dar geldi. Bunun uzerine Hz. Peygamber iki 
elini cubbenin altmdan ~1kard1 ve ciibbeyi omuzuna atti. Kolunu y1kad1 
ve kakUliine meshetti. Sangmm ve meslerinin uzerine de meshetti. 
Sonra Mugire :ibn f]u'be, hadisin yukandaki devam1m zikretti. Hadis 
MU.Slim'in_ Sahih'inde ve diger yerlerde bulunmaktad1r. Ancak imam 
Ahmed ve arkada§lan buna §Oyle cevab verirler : Rasulullah (s.a.) ka
kUIU.ne meshetmekle yetinmi§tir. Zira ba§mm kalan k1smm1 sar1gmm · 
uzerinden meshetmi§tir. Biz i§te bunu diyoruz. Bu konuda pek c;:ok 
hadis varid .olmu§tur. Sangm uzerine meshetmek de, mesh yerine ge
c;:er. Nitekim Hz. Peygamber, sangmm ve mesinin uzerine mesh ya
pardl. Bu ise daha evlad1r. Kald1 ki, sizin yammzda kakUl veya ba§m 
bir klSmma meshetmenin ve diger k1sm1m sangm uzerinden tamamla
mamn caiz oldugu konusunda · hi\!bir delil yoktur. Allah en iyisini bi
lendir. 

Keza fukaha arasmda ba§a tekrar tekrar meshetmenin mU.Stehab 
olup olmad1g1 konusunda ihtilAf 91kmi§t1r. f]afii'nin me§hur olan garu
§U boyledir. Ahmed :ibn Hanbel ve ona tabi olanlara gore ise; bir tek 
defa meshedilmesi mustehabtlr. Nitekim Abdurrezzak, Humran ibn 
Eban'dan nakleder ki; o, §6yle demi§tir: Ben Osman ibn Affan'1 ab
dest ahrken gordum. 0, iki elini uc;: kez yrkad1. Sonra mazmaza, istin
§ak yaptl. Sonra yuzunu uc;: kez y1kad1. Sonra bilekleriyle be1-aber sag 
elini u~ kez yrkad1. Sonra sol elini aym §ekilde y1kad1. Sonra ba~ma 
meshetti. Sonra uc; kez sag ayag1m y1kad1. Soma da uc;: kez sol ayagm1 
y1kad1. Ve §6yle dedi: Ben, RasUlullah (s.a.) m benim abdest ald1g1m 
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gibi abdest ald1gm1 · go~iim. Ve devam etti: Kim beniin §U abdestim 
gibi abdest ahr, sonra iki rek'at namaz k1lar ve kendi nefsine bir talepte 
bulunmazsa onun gec;mi§ giinahlan bagi§lamr. Aym metin, Buhari ve 
Miislim'in Sahih'lerinde Ziihri tarik1yla rivayet edilmi§tir. Ebu Davud 
da Abdullah kanahyla Hz. Osman'm abdest ah§ §eklini rivayet eder ve 
ba§ma bir kere meshetti, der. Keza Abd Hayr'm rivayetinde de aym 
ifadeler yer ahr. 

Ba§a meshetmenin tekrarlanmas1m miistehab kabul edenler ise; 
Miislim'in Sahih'inde Hz. Osman' dan rivayet edilen .§U hadisi esas ahr· 
lar. Rasulullah (s.a.) iic;er iic;er abdest allrd1. 

Ebu Davud der ki : Bize Muhammed ibn el-Miisenna .. . Humran'
dan nakletti ki; o, §oyle derni§tir : Ben, Hz. Osman'1 abdest ahrken gor
diim ... Ve yukandaki hadisi nakletmi§. Ancak mazmaza ve istin§aki zik
retmemi§. Sonra §oyle devam etmi§; ba§ma iic; kez meshetti. Sonta ayak
lanni iic; kez y1kad1. Sonra §oyle dedi: Ben Rasulullah (s.a.) m bOyle 
abdest ald1gm1 gordiim. Kim bOyle abdest ahrsa ona yeter. Ancak bu 
rivayette Ebu Davud, miinferid kalmi§tlr. Halbuki Hz. Osman'dan nak
ledilen sahih hadislerden; onun, ba§ml bir kere meshettigi anla§Il
maktadir. 

((Ve topuklanmza kadar ayaklarm1z1 y1kaym.» Bazllan buradaki 
kelimeyi daha yukanya yani ellerinizi ve ayaklanmz1 y1kaym bOliimiine 
atfederek mansub bic;imde { A).J ) §eklinde okumU§lardir. ibn 
Ebu Hatim der ki; bize Ebu Ziir'a, ibn Abbas'tan nakletti ki; o, bu ayeti 
mansub okumu§ ve tekrar y1kamaya dondiim, demi§. Abdullah ibn 
Mes'ud; Urve, Ata, ikrime, Hasan, Miicahid, ibrahim, Dahhak, Siiddi, 
Mukatil ibn Hayyan, Ziihri ve ibrahim et-Teymi'den de aym §ekilde 
rivayet edilmi§tir. 

Seleften bir k1smmm soyledi.gi gibi; bu k1raete gore ayagm y1kan
mas1 vacib olur. Buradan hareketle baz1lan da, tertibin vacib oldugu 
gorii§iinii savunmU§lardir ki; bu, Cumhur'un gorii§iidiir. Ancak Ebu 
Hanife muhalefet ederek, tertibi §art ko§mami§tlr. Hatta ki§i, once ayak
lanm Yikasa, sonra ba§ma meshetse, sonra elini Yikasa, sonra yiiziinii 
y1kasa; bu da gec;erlidir, demi§. Ona gi:ire; ayet, bu uzuvlarm y1kanmasm1 
emretmektedir. Buradaki atlf edatl olan ( J ) vav tertibe delalet 
etmez. Cumhur-u fukaha buna cevab ic;in degi§ik yollar ta'kib etmi§ler
dir. 'Bir kL<>mma gore; ayet, namaza dururken once yiiziin y1kanmas1-
nm vacib oldugunu gostermektedir. Qiinkii burada kullamlan ( J ) 
ta'kib fas1d1r ki; bu da tertibi ger~ktirir. Hie; kimse, once yiizun ylka
mp sonra tertibe riayet edilmemesi gerektigini soylememi§tir. Bu ko
nuda iki gtirii§ vard1r: 

1 - Ayette oldugu §ekilde tertib vacibtir. 
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2 - Tertib, mutlak §ekilde vacib degildir. Ayet, ilkin yiizii ytka
manm vacib oldugunu ifade etmektedir. 

Binaenaleyh bundan sonra tertib - icma' ile- vacibtir. Diger bir 
grup ise §Oyle der: Buradaki ( .J ) vavm tertibe delalet etmedigi 
gorii§iinii kabul etmeyiz. Baz1 nahivcilerin, liigat bilginlerinin ve fuka
hamn soyledigi gibi buradaki ( .J ) vav'm liigat bak1mmdan tertibe 
delalet etmedigini farzetsek bile, §eriat bak1mmdan bu ifade, tertibi 
gerektirecek §ekilde tertibe delalet etmektedir. Bunun delili §Udur : Ra
sulullah (s.a.) BeytuUah'l tavat ecterken Safa'dan ~lkml§ ve ((Dogrusu 
Safa ve Merve Allah'm ni§anelerindendir.)) ayetini okumu§. Sonra, Al
lah'm ba§lad1g1 yerden ben de ba§lanm, buyurmu§tur. Miislim'ln lafz1 
boyledir. Nesei'nin lafzl ise §Oyledir: Allah'm b·a§ladtgl ile ~iz de ba§
laym. Bu ifade bir emir lafz1d1r. isnad1 da sahihtir. Bu da gosteTiyor 
ki, Allah'm ba§lad1g1 yerden ba§lamak vacibdir. i§te §eriat bak1mmdan 
tert1be delalet etmesinin anla.nu budur. En dogrusunu Allah bilir. 

Fukahadan bir k1sm1 da demi§lerdir ki : Allah Teala, bu ayette bu 
nitelikleri s1raya gore zikrettigine gore; benzeri ·benzerden ay1rm1§ ve 
meshedilenlerle ytkananlan birbirine girdirmi§tir. Bu da tertibin mu
rad edlldigine delalet eder. 

Bir ktsml da der ki: ~iiphesiz Ebu Davud ve diger kaynaklarda 
Amr ibn ~uayb'm dedesinden nakledildigine gore; Raswullah (s.a.) 
birer birer abdest alml§, sonra i§te abdest budur. Bu olmadan Allah 
namaz1 kabul etmez, buyurmu§. Bu fikrin taraftarlan derler ki; oyleyse 
Rasulullah ya tertibe gore abdest alml§tlr, dolaytstyla Slra vacib olma
lldlr. Veya tertibe riayet etmeksizin abdest alffil§tlr, dolay1siyle tertibe 
riayet etmemek vacibtir. Tertibe riayet etmemenin vacib ol
dugunu soyleyen kimse bulunmadlgma gore; tertib vacibdir. 
Diger bir k1raete gore ise, ( ·~)j ) kelimesi kesre olarak okunur. 
~ia buna dayanarak ayaklan meshetmenin vacib oldugunu soylemek
tedir. Qiinkii onlara gore; ayaklar .diger uzuvlara degil, ba§m meshedil
mesi emrine ma'tllftur. Seleften bir gruptan, ayaklarm meshedilme
sini soyleyenleri destekler mahiyette rivayetler gel~tir. Nitekim ibn 
Cerir Taheri der ki; bana Ya'kub ibn ibrahim ... Humeyd'den nakletti 
ki; o, §tiyle de~ : Musa ibn Enes, Hz. Enes'e -biz yamnda iken- dedi 
ki; ey Ebu Hamza. Ahvaz'da iken Haccac bize bir hutbe okudu. Biz de 
yanmda bulunuyorduk. Abdesti anlatti ve dedi ki; yiiziiniizii ve elle
rinizi y1kaym. Ba§lniZI ve ayaklanmz1 meshedin. Ademogluna, ayagm
dan daha yakm bir pislik .bulunamaz. Onun i~lerini ve di§lanm, damar
lanyla beraber ytkaym. Bunun iizerine Enes ibn Malik dedi ki; Allah 
dogru soyler, Haccac yalan soyler. Qiinkii Allah, ba§larmiZI ve ayakla-
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rm1z1 meshedin, buyurmu§tur. Humeyd der ki; Enes ibn Malik ayakla
nm meshettigi zanian onlan ya§artlrdl. Bu rivayetin isnad1, sahihtir. 
ibn Cerir Taberi der ki : Bize Ali ibn Sevr ... Enes ibn Malik'ten rivayet 
etti ki; o, §Oyle demi§ : Kur'an mesh ti.zerine, sti.nnet de y1kanma ti.zeri
ne inmi§tir. Bu rivayetin isnad1 da sahihtir. ibn Cerir Taheri der ki; 
bize Ebu Kti.reyb ... ibn -Abbas'tan nakleder ki; o, §6yle demi§tir: Ab
dest iki y1kama ve iki meshetmektir .. Said ibn Ebu Arube de Katade'den 
bOyle rivayet etmi§tir. ibn Ebu Hatim der ki; bana babam ... ibn Ab
bas'tan nakletti ki; o, ba§Imza ve topuklanruza kadar ayaklanmz1 da 
meshedin demi§. Ve buradaki ayetin y1kamaya degil, meshe ait oldu
gunu bildirmi§tir. Sonra ibn Ebu Hatim der ki; Abdullah ibn Orner, 
Alkame, Ebu Ca'fer Muhammed ibn Ali ve - rivayetlerin birinde- Ha
san el-Basri, Cabir ibn Zeyd, ~rivayetlerin birinde~ Mti.cahid'den de 
ayru §ekilde nakledilmi§tir. ibn Cerir der ki: Bize Ya'kub ... Eyyub'dan 
naklett.i ki; o, §Oyle demi§ : Ben, ikrime'nin iki ayagma meshetmekte 
oldugunu gordti.m. Eyyub der ki; ikrime, bunu soylerdi de. Ibn Cerir 
Taheri der ki: Bize Ebu Saib ... §a'bi'den nakletti ki; o, §Ciyle demi§ : 
Cebrail mesh'i indirdi. Gormez misin ki teyemmti.m, y1kanmas1 gereke
nin ti.zerine meshetmektir. v .e meshedilen klSml da ge~mektir. ibn Ebu 
Ziyad da der ki: Ben A.mir'e; insanlardan bir kism1, Cebrail'in ayaklan 
y1kamay1 (emreden hti.kmti.) indirdigini soylti.yorlar, dedim. 0, Cebrail 
mesh'i indirmi§tir, dedi. 

Bunlar ger~ekten garib hadislerdir. Ve burada mesh ile kasdedilen, 
hafif y1kamad1r. Nitekim biz, ilerde ayaklann y1kanmasmm vacih oldu
gunu belirten hadisi aktaracag1z. Bunun kesre olarak okunmas1 miica
vere ve soztin uyumu kabilindendir. Nitekim arapiann ( y ..;>-~ ~) 
sozleriyle Allah Teala'run (_;.,.,.;...IJ .,.r4>V"'~Y~ ~~) kavl i bu ka
bildendir. Bu ifade tarz1, araplar arasmda <;-ok yaygm olup ~ok bege
nilir ve kullaruhr. Bir k1smma gore de bu ayet, ayaklara mes giyil
mesi halinde mesh edilmesini emretmektedir. Nitekim §afii merhum 
boyle demi§tir. Bir kiSffil ise, bu ayetin ayaklarm meshedilmesine de
lalet ettigini soylerler. Bunlara gore; meshten maksad -sti.nnette va
rid oldugu gibi- hafif bir y1kamadrr. Her hal u karda ayaklan y1kamak 
vacibtir. Bu husus; zaruri olarak zikredecegimiz ayet ve hadislerden an
la§Ilmaktadlr. Hafif bir y1kama i~in «mesh» kelimesinin kullamldlgl
na delalet eden en gti.zel orneklerden birisi, Haf1z Beyhaki'nin rivayeti
dir ki; o, §6yle demektedir : Bize Ebu Ali Ruzbari. _ _ Abdtilmelik ·ibn 
Meysere'den ,nakletti ki; o, Nezal ibn Sebre'nin Hz. Ali'den §Ciyle nak
lettigini duydum, demi.§tir : Hz. Ali ogle namazm1 k1lmi§, sonra Kufe 
meydamnda. insanlann ihtiyacmi gormek ti.zere ottirmu§. Nihayet ikin
di namaz1 vakti gelmi§ti. Kendisine bir k1rba su getirildi. Hz. Ali bir 
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avuc; ald1, onunla yiiziinti., ellerini, ba§lm ve iki ayagm1 meshetti. Sonra 
kalk1p ayakta iken fazlasm1 ic;ti. Sonra da §6yle buyurdu : insanlardan 
bir k1sm1 ayakta su ic;meyi meknlh g6riirler. Halbuki Rasulullah, benim 
yapt1g1m gibi yapmi§tlr. Ve bu, abdesti bozulmayan .ki§inin abdes.tidir. 
Buhari Sahih'inde bu ifadenin bir klsm1m Adem'den rivayet eder. 

~ia'dan meslere meshedildigi gibi ayaklara da meshedilmesi gerek
tigini soyleyenler; hem kendilerini sapitmi§lar, hem de ba§kalanm sap
tirml§lardir. Keza ayaklann hem meshedilebilecegini, hem de ylkana
bilecegini caiz gorenler de hata etmi§lerdir. Ebu Ga'fer ibn Cerlr'in ha
dislere dayanarak ayaklarm yikanmasmm, ayetlere dayanarak da mes
hedilmesinin vacib oldugu gorii§iine gelince; onun gorii§iiniin bOyle ol
dugu kesinlik kazanmami§tlr. ibn Cerir'in tefsirindeki soziinden; abdest 
allrken diger uzuvlann degil, sadece ayaklarm ovalanmas1 gerektigini 
kasdettigi anla§Ilabilir. <;iinkii ti.zerindeki kirleri gidermek iizere ova
lanmalanm gerekli gotmii§, ancak bunu mesh kelimesiyle ifade etmi§
tir. Onun .soylediklerini iyi dii§iinemeyenler ise; Taberl'nin hem ylkama
nm, hem meshin vacib oldugunu soylemek istedigini bildirmi§ler ve bu · 
kanaat1 <;Ikarrrii§lardir. Bu sebeple fukahanm bir c;ogu, onu mii§kil vazi
yette gormii§tiir ki; aslmda Taheri bunda ma'zurdur. <;iinkii ister once 
olsun, ister sonra olsun mesh ile yikamayt birle§tirmenin anlam1 yok
tur. Zira bu ikisi, y1kamamn ic;inde vard1r. Adam (Taheri) aslmda be
nim zikrettigimi kasdetmi§tir. Allah en iyisini bilendir. Sonra onun so
ziinii daha c;ok dti.§ti.ndiim. Ve gordiim ki; o, iki k1raetin arasm1 cem'et
meye c;all§maktadir. Mansub okunursa ytkamaya, mecrur okunursa 
meshe atf yapilacagmdan her ikisini birle§tirmeye c;ah§maktadlr. 

Abdestte Ayaklarm Y1kanmas1 Konusunda Varid Olan Hadis-i 
· §erif'ler : 

Yukarda mii'minlerin emiri Osman ve Ali ile ibn Abbas, Muaviye, 
Abdullah ibn Zeyd ibn As1m ve Mikdad'dan rivayet edilen hadiste Ra
sulullah (.s.a.) m . abdest allrken ayagm1 bir, iki veya iic; kez y1kad1g1 
ntLkledilmi§tir. Ancak ihtilaf, bu y1kama miktarmdad1r. Amr ibn $uayb 
da babas1 kanahyla dooesinden nakleder ki, Rasulullah (s.a.) abdest 
allrken i.ki ayagm1 y1kam1§ ve; i§te abdest budur, Allah abdestsiz namaz1 
kabul etmez, buyurmu§tur. Buhari ve Miislim'in Sahih'inde Ebu Uva
ne'nin .. . Abdullah ibn Amir'den naklettigi rivayette o, §6yle demi§ : Bir
likte gittigimiz bir seferde Rasulullah (s.a.) geride kalmi§tl. Biz, ona 
ula§tlk. Namaz vakti gec;mek iizere idi. Ve namaz ikindi namaz1yd1. Biz 
de abdestimizi ahyorduk. Ayaklanm1za meshediyorduk. :ijasulullah 
(s.a.) sesini yiikselterek bag1rd1 ve abdestinizi yenileyin. Vay s1rtlara ce
henhemden, buyurdu. Keza Buhari ve Miislim'in Sahih'lerinde Ebu Hii-
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reyre'den, Miislim'in Sahih'inde Hz. Ai§e'den nakledilir ki; Rasulullah 
(s.a.) §6yle buyurmu§: Abdesti yenileyin. Vay s1rtlara cehennemden. 

Leys ibn Sa'd ... Abdullah ibn Haris'ten nakleder ki; o, Rasulullah 
(s.a.) m §6yle buyurdugunu duymu§: Vay s1rtlara ve ayaklarm altma 
aie§ten. Beyhaki ve Hakim de bu hadisi rivayet ederek isnadmm sahih 
oldugunu soylerler. 

imam Ahmed ibn Hanbel der ki : Bize Muhammed ibn Ca'fer . .. 
~uayb ibn Ebu Kerb'ten nakletti ki; o, §6yle demi§tir : Cabir ibn Abdul- · 
lah'm deve iizerinde §6yle dedigini duydum: Rasulullah (s.a.) vay to
puklara ate§ten, buyurdu. Esved ibn Amir bize ... Cabir ibn Abdullah'
dan nakleder ki; o, §6yle demi§: Rasulullah (s.a.) bizden bir adamm 
ayagmm bir dirhem kadarmm y1kanmam1§ oldugunu gordii ve; vay ar
kalara cehennemden, buyurdu. 

ibn Mace ... Said'den aym rivayeti nakleder. ibn Cerir Taberi bu 
rivayeti Siifyan es-Sevri, ~u'be ibn Haccac ve daha ba§kalan kanally
la ... Cabir'den nakleder. Sonra der ki; bize Ali ibn Miislim .. . Cabir'den 
nakletti ki; Ras~lullah (s.a.) bir toplulugun abdest ald1klarm1, a:ncak 
ayaklanmn arkasma su degdirmediklerini rgordii ve buyurdu ki : Vay 
ayaklanmn arkasma cehennemden. 

imam Ahmed ibn Hanbel der ki: Bize Halef ibn Velid ... Muay
kib'den nakletti ki; Rasulullah (s.a.) · §6yle buyurmu§ : Vay arkalara ce
hennem ate§inden. Bu hadisi imam Ahmed yalmzca rivayet etmi§tir. 
ibn Cerir Taberi der ki; bize Ali ibn Abd'iil-A'la ... Ebu Umame'den nak
letti ki; Rasulullah (s.a.) : Vay arkalara cehennemden, vay arkalara 
cehennemden, diye buyurunca; mescidde se~kin ve s1radan hie;: kimse 
kalmad1 ki, herkes ayagmm arkasm1 c;:evirip onlara bak1yordu. Ebu Kii
reyb ... Ebu Umame'den nakletti ki; Rasulullah (s.a.), bir toplulugun 
abdest almakta oldugunu ve ancak birisinin ayagmm arkasmm veya 
a§Igimn dirhem miktan kadar veya tlrnak kadar su dokunmamt§ oidu
gunu gordii de; vay arkaiara cehennemden, dedi. Ebu Umame der ki; 
adam, ayagmm arkasma suyun dokunmad1gm1 goriince, artlk a:bdestini 
yeniler oimu§tU. 

Bu hadisierin deialet §ekli ac;:1ktlr. ~oyie ki; eger ayakiarm mes
hedilmesi yeterli veya caiz oisaydl, terkinden doiayi bunca tehdid varid 
oimazd1. Qiinkii mesh, biitiin ayag1 ic;:ine almaz. Aksine sadece mes'in 
iizerine mesh gibi oiur ki; bu imam Ebu Ca'fer ibn Cerir Taberi merhu
mun ~ia'ya kar§I delil getirme tarz1d1r. 

Muslim Sahih'inde, Ebu Ziibeyr kanallyia Cabir'den, o dl:l. Orner 
ibn Hattab'dan na.kieder ki; adamm birisi abdest aid1, ayagmdan bir 
tlrnak kadar yeri kuru b1raktl. Rasuiullah (s.a.) bunu goriince; git 
ve abdestini giizei ai, buyurdu. 
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Hafiz Ebu Bekr el-Beyhaki der ki : Bize Hafiz Ebu Abdullah ... Ka
tade ibn Diame'den nakletti ki; Enes ibn Malik §oyle demi§: Adamm 
biri Hz. Peygamberin yamna; abdest almi§ fakat ayagmdan parmak 
kadar bir yeri kuru birakarak gelmi§ti. Rasulullah (s.a.) ona; git ve ab
destini al, buyurmu§tu. Ebu Davud bu rivayeti Harlin ibn Ma'rUf'tan 
ve ibn Mace, Harmele ibn Yahya kanallyla Vehb'den naklederler. Bu 
isnad saglam oldugu gibi ravilerin hepsi de sika kimselerdir. Lakin Ebu 
Davud, bu hadis ma'ruf degildir, ibn Vehb'den ba§ka onu rivayet eden 
bulunmami~tir, der. 

Musa ibn ismail. .. Hasan'dan, Katade'nin hadisinde naklettigini, 
Rasulullah (s.a.) m soyledigini bildirir. imam Ahmed ibn Hanbel der 
ki: Bize ibrahim ibn Ebu'l-Abbas ... Halid kanallyla Peygamberin e§le
rinden birisinden rivayet etti ki; Rasulullah (s.a.) bir adamm namaz 
kildigmi, ancak ayagmm iistiinde bir dirhem miktan parlakhk bulun
dugunu, bu kismi yikamadigmi gormii§ ve ona abdestini yenilemesini 
emretmi§. Bu rivayeti Ebu Davud, Bakiyye'den nakleder ve aynca; na
mazmi da iade etmesini emretmi§ti, der. Bu isnad saglam ve sahihtir. 
Allah en iyisini bilendir. 

Humran'm Hz. Osman'dan naklettigi hadiste Hz. Osman; Rasulul
lah (s.a.) m abdest ah§ §eklini anlatirken onun parmaklanmn arasm1 
hilalledigini sayler. Siinen sahipleri de ismail ibn Kesir kanahyla Asim'm 
babasmdan naklederler ki; o, §6yle demi§: Ben; ey Allah'm Rasulii bana 
abdesti bildir, ctedigimde; abdestini yenile, parmaklann arasmi hilalle, 
ve fazla istin§ak yap, ancak oruglu olursan miistesna, buyurdu. 

imam Ahmed ibn Hanbel d'er ki: Bize Abdullah ibn Yezid ... Amr 
ibn Abese'den nakletti ki; o, §6yle demi§: Ben, ey Allah'm nebisi, bana 
abdesti bildir, dedim. Rasulullah (s.a.) buyurdu ki: Sizden ·biriniz ab
deste ba§lar da sonra agzma, burnuna su verir ve fazlasiyla bunu ya
parsa; muhakkak agzmdan ve burnundan gikan su ile birlikte giinah
lan da gikar. Sonra AUah'm ·emrettigi bigimde yiiziinii ylkansa; yiizu
niin hatalan, sakalmm etrafmdan akan sularla birlikte kaybolur. Sonra 
iki elini dirsekleriyle birlikte Jikarsa; iki elinin hatalan, parinaklan 
ucundan akar gider. Sonra ba§Im meshederse; ba§mm hataJ.an sagm-

. dan akan sularla birlikte akip gider. Sonra iki ayagmi a§Iklanyla bir
likte Allah'm emrettigi gibi yikarsa; ayaklannm hatalan, ayak par
maklarmdan akan su ile birlikte akar. Sonra kiyama durup Allah'a 
hamdeder . ve ovgiiye layik olana hamd ve senada bulunur, ardmdan iki 
rek'at namaz kllarsa; anasmdan dogdugu giindeki gibi gunahlarmdan 
~Ikar. Eb1:1 Umame der ki: Ey Amr, ne dedigine bak! Sen bunu Rasu
lullah (s.a.) dan i§ittin mi? dedim. Bu adama her §ey yerinde mi veri
liyor? Amr ibn A vf da dedi ki : Ey Ebu Umfume benim ya§Im ilerledi. 
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Kemigim inceldi, €celim yakla§ti. Allah'a ve Allah'm Rasuliine yalan 
isnad etmeye ihtiyac1m yok. Eger ben bunu o'ndan bir, iki veya ii~ kez 
i§itmemi§ olsayd1m; nakletmezdim. Halbuki ben, bunu ond'an yedi veya 
.daha fazla kere i§ittim. Bu hadisin isnad1 sahihtir. Miislim'in Sahih'in
de bir ba§ka §ekilde varid olmaktad1r. Ve; ayaklanm Allah'm emrettigi 
gibi Jika, buyurmakla Kur'an'm ayag1 y1kamay1 emrettigi anla§llmak
tadlr. Keza Ebu ishak, Haris'ten, o da Ebu Talib oglu Ali'den rivayet 
eder ki, o, emrolundugunuz gibi ayaklan a§Iklarla beraber y1kaym, bu
yurmu§tur. Burada Abd Hayr'm, Hz. Ali'den naklettigi ve Rasulullah 
(s.a.) m na'leyni i~indeki iki ayagma su doktip ovalad1gmi, nakleden 
hadisiyle neyin kasdedilmi§ oldugu anla§Ihyor. Bununla hafif bir y1ka
may1 kasdctmi§tir ki; ayaklar yine na'leynin i~indeycli. Ayaklar ria'ley
nin i~inde oldugu halde Yikamaya bir engel yoktur. Ancak bu ifadede; 
vesvesecilerden derinligine dalan ve olmayam uyduranlara reddiyye var
dlr. ibn Cerir'in A'me§'ten kendi rivayetiyle Ebu Vail ve Huzeyfe'den 
naklettigine gore o der ki : Rasulullah (s.a.) bir kavmin abdesthanesine 
gelmi§, orada idranm ayakta yapml§. Sonra su istemi§, abdestini alml§ 
ve na'leynine meshetmi§. Bu hadis sahihtir. ibn Cerir bu hadisi, sika 
ve haf1z ravilerin A'me§ kanahyla Ebu Vail ve Huzeyfe'den naklettikle
rini zikreder ve der ki : Rasulullah ayakta idranm yapt1. Sonra abdest 
allp meslerinin iizerine meshetti. Ben derim ki; bu ikisini birle§tirmi§ 
olmas1 ve ayaklarmda mes olup, iizerinde de na'leynin bulunmu§ olma.s1 
muhtemeldir. Nitekim im~m Ahmed ibn Hanbel'in rivayet ettigi ha
dis'de btiyledir. Buna gore Yahya ... Ebu• Evs'ten nakleder ki; o, Rasu
lullah (s.a.) m abdest ahp ayakkab1lanmn iizerine meshettigini sonra 
namaza durdugunu gordiim, demi§tir. Ebu Davud ise bunu, Mtisedded 
kanallyla Ebu Evs'den nakleder ki; o, Rasulullah (s.a.) m bir ·kavmin 
mezbelesine gelip idranm yaptigm1, sonra abdest ahp ayakkab1sma ve 
ayaklanmn iizerine meshettigini gordiim, demi§tir. ibn Cerir bunu ~u'be 
ve Hii§eym tarik1yla rivayet ettikten sonra, der ki : Bu, Rasulullah'm 
abdestini hozmadan abdest almi§ olmasma hamledilmi§tir. <;iinkii Al
lah'm farzlanyla, Rasuliiniin siinnetlerinin; birbirini reddeder ve ~eli
§ir nitelikte olmas1 caiz degildir. Rasulullah (s.a.) dan abdest ahrken 
genellikle iki ayag1 tamamen y1kamaYl emrettigine dair rivayet sahih
tir. Bu rivayet, kendisine ula§amn ma'zeretini kesinlikle kabul etmeyen 
mtistefiz nakille nakledilmi§tir. Mansub okunan k1raete gore; Kur'an'm 
ayaklan y1kamayi emrettigi, mecrur okumay1 ongoren k1raete gore de; 
buna hamletmek vacib oldugu i~in SeJef-i Salihinden bazllan bu ayetin · 
mensuh oldugunu ve meslerin tizerine mesh ruhsatlyla neshedildigini 
vehmetmi§lerdir. Nitekim bOyle bir rivayet Ebu Talib oglu Ali'den nakle
dilmi§tir. Ancak bunun isnad1, sahih degildir. Kald1 ki Hz. Ali'den sabit 
<:>Ian bunun tersidir. Yoksa onlarm iddia ettigi gibi degildir. Qiinkti Ra-
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sulullah (soao) m bu ayet-i kerime'nin niizUliinden sonra da mesler 
iizerine mesh ettigi sabittiro 

imam Ahmed ibn Han bel der ki : Bize Ha§im ibn Kas1m 0 0. Cerir 
ibn Abdullah'dan nakletti ki; o, §oyle demi§ : Ben Maide suresinin nii
zuliinden sonra, mu.sliiman oldum ve ben miisliiman olduktan sonra 
RasUlullah (soao) m mes iizerine mesh ettigini gordiimo Ancak bu riva
yette imam Ahmed miinferid kalmi§tlro 

.Buhari ve Miislim'in Sahih'inde A'me§'inooo Hemmam'dan naklet
tigine gore; o, §5yle de:mi§ : Cerir, idranm yaptl. Sonra abdest ald1 ve 
mesleri iizerine me:Shetti. Kendisine bOyle ini yap1yorsun? denildiginde; 
evet, ben Rasulullah (soao) m idranm yap1p sonra abdest alarak mesler 
iizerine meshettigini gordiim, dedi. A'me§ der ki : Bu hadis onlann hay
retini mucib olmu§tur, zira Cerir'in miisliiman olu§u Maide suresinin . 
inmesinden sonrayd1, dedi. Laf1z Miislim'indir. 

Meslerin iizerine meshin me§ruiyyeti kavli ve fiili siinnet ile Rasu
lullah (s.a.) dan tevatiiren sabittir. Nitekim bu husus, ((Ahkam el-Kebir>> 
kitabmda belirtilmi§tiro Orada bu konuda gerek duyulan biitiin bilgiler 
verilmi§tir. Raf1ziler ise, hic;bir mesnedi olmadan bilgisizlik ve sap1kllk· 
la buna muhalefet etmi§lerdir. Nitekim Buhari ve Miislim'in Sahih'in
de sabit oldugu gibi; mii'minlerin emiri Ali ibn Ebu Truib'in rivayetine 
gore; Rasulullah (s.a.), miit'a nikah1m yasaklad1g1 halde onlar bunu da 
miibah sayrrn§lardir. Keza bu ayet-i kerime'de; Rasulullah (s.a.) dante
vatiir yoluyla sabit alan fiil, uygun bi\!imde ayaklarm yikanmasmm 
vacib olduguna delalet etmektedir. Ancak Raf1ziler buna da kar§I c;Ik
mi§lardir. Gerc;ekte onlarm saglam bir delili yoktur. Hamd Allah'a mah
sustur. 

Ayak1ardaki a§Iklar konusunda da selef ile mezheb imamlan ara
smda ihtilat vard1r. Onlara gore a§Ik, ayagm iizerindediro Digerlerine 
gore ise; her ayagm bir a§1g1 vard1ro Cumhur'a gore; a§Ik, ayak ile bal
dmn oynak noktasmda yer alan iki kemiktir. Rebi' der ki; imam ~afii 
§Oyle dedi : Allah'm Kur'an'da zikret·tigi iki a§Igm mahiyeti konusunda 
ihtilaf oldugunu bilmiyorum. A§Iklar; ayak bileginin mafsalmm bir
le§tigi yerlerdir. Bu, onun lafz1d1ro Mezheb imamlarma gore; her ayagm 
iki a§Igl vard1ro Nitekim halk tarafmdan bilinen de budur. Siinnetin 
delalet ettigi de buduro Buhari ve Miislim'in Sahill'inde Humran yoluy
la Hz. Osman'dan nakledildigine gore; Hz. Osman, abdestini almi§, 
sag ayagmt a§Iklanyla beraber, sol ayagm1 da ayn1 §ekilde yrkarm§tlr. 
Buhari'nin kesin bir talik1 da rivayet edilmi§tir. Ebu Davud ve ibn 
Huzeyme Sahih'lerinde Ebu'l-Kas1m Hiiseyn ibn Haris'in, Nu'man ibn 
Be§ir'den naklettigi rivayete gore; Nu'man der ki; Rasulullah (s.a.) 
yiiziinii bize c;evirerek iic; kere; saflarm1z1 diizeltin, Allah'a yemin ede
rim ki, ya saflanmz1 diizeltirsiniz, yahut da Allah sizin kalblerinizin 
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arasm1 ac;ar, buyurdu. Nu'man ibn Be§ir der ki: Ben, adamm kendi 
ayagmm a§1g1m arkada§mm ayagmm a:§Igma, dizini dizine ve omuzunu 
da arkada§mm omuzuna yapi§tlrdigmi gordiim. Bu hadisin lafzi ibn 
Huzeyme'ye aittir. Ancak ki§inin, ayagmm a§Igml arkada§Imn a§Igma 
biti§tirmesi miimkiin degildir. Sadece orada a§Ikla kasdolunan; baldir
da ac;1khk olan kemiktir. Bir digerinin a§Igmm hizasma kadar gelecek 
niteliktedir. Bu da bizim zikrettigimizi gasterir ki; a:§Ik, baca:k ile ayagm 
aynld1g1 eklem noktasmda ~1k1k olan kemiktir. Ehl-i Siinnet'in mezhebi 
de budur. 

ibn Ebu Hatim der ki: Bize babam ... Cabir'den nakletti ki; o, §i:iyle 
demi§tir : Ben Zeyd'in taraftarlanmn onlerine baktlm. Onlarm a§Igi~ 
mn, ayaklanmn iistiinde oldugunu gi:irdiim. Bu, §ia'nm hakka muhale
fetlerini ve isyanda 1srarlanm bastlrmak ic;in cezalandmlmi§ oldugu bir 
cezadlr. 

«Eger ciiniib iseniz hemen temizlenin. Eger hasta olmu:§Samz veya . 
seferde iseniz, yahut heladan gelmi§seniz, veya kadmlara yakla§mi§ da 
su bulamami:§Samz temiz bir toprakla teyemmiim edin. Yiizlerinizi ve 
ellerinizi onunla meshedin.» Bu konuda Nisa suresinde yer alan teyem- . 
mum konusu ac;1klamrken (ayet, 43) yeterli bi~gi verilmi§tir. Burada 
si:izii uzatmamak ic;in onlan tekrarlama geregini duymuyoruz. Orada te
yemmiim ayetinin niizul sebebini de anlatmi§tlk. Ne var ki, imam Bu
hari bu ayet-i kerime'ye has olmak iizere bir hadis rivayet eder ve §i:iyle 
der: Bize Yahya ibn Siileyman .. . Hz. Ai§e'den nakletti ki; o, §i:iyle de
mi§tir : Biz Medine'ye girmek iizere iken Beyda~da gerdanllg1m dii§tii. 
Rasulullah (s.a.) binegini durdurdu, yere indi, ba.§ml benim kucag1ma 
koyup uyndu. Ebubekir gelerek beni §iddetle yumruklad1 ve bir gerdan
hk ic;in halk1 tuttun, dedi. Rasulullah (s.a.) m yerine ben oleyim ki, 
beni bir hayli acitmi§tl. Sonra Rasulullah (s.a.) uyand1 ve sabah olmU§· 
tu, su arad1, bulmad1. Bunun iizerine i§bu ayet-i kerime nazil oldu. Useyd 
ibn Hudayr; ey Ebubekir'in ailesi, Allah sizi insanlar ic;in miibarek kll
sm. Siz, insanlar ic;in bir bereketsiniz, dedi. 

<<Allah size zorluk vermek istemez.» Bunun i~in Hak Teala size her 
§eyi kolayla§tlrmi§tlr. Hastahk amnda su bulamaymca, sizi rahatlat
mak ic;in ve size ac1d1gmdan teyemmiimii miibah kllmi§tir. Teyemmiim 
etmesi me§ru' olanlara su yerine teyemmiimii kaim kilmi§tlr. Daha once 
ac;IklandigJ gibi, baz1 noktalarda teyemmiim su yerine ge~mez. Bu konu 
ccel-Ahkam el-Kebir» isimli eserde b'elirtilmit§ir. 

«Lakin sizi temizlemek, iizerinize olan nimetini tamamlamak ister 
ki §iikredesiniz.» Allah'm size verdigi bolluk, §efkat, merhamet, kolay
hk ve miisamaha nimetlerine §iikredesiniz diye. Bunun ic;in siinnet-i 
seniyye'de abdestteil hemen sonra duaya te§vik varid olmu§tur. Abdest 
alanlarm, bu ayet-i kerime'ye imtisal ederek cennete giren ve temizle-
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nenlerden k1lmas1 igin Allah'a yalvarrnalan belirtilrni§tir. Nitekim 
imam Ahmed ibn Hanbel, Muslim ve Siinen sahipleri Ukbe ibn .Amir'
den naklederler ki; o, §0yle derni§tir : Biz, deve guduyorduk. Benim Sl
ram geldiginde ben, ak§arnleyin develeri sahverdim. 0 s1rada RasUlullah 
(s.a.) m ayakta insanlarla konu§tugunu farkettim ve soyiediginden §U
nu akhmda tuttum: Hangi musluman abdest ahr ve abdestini giizel 
yapar, sonra kalklp gonlunu ve yuziinu k1bleye gevirerek iki rek'at na
maz k1larsa: mutlaka ona cennet vacib olur. Ukbe ibn Amir der ki; Ben, 
bu ne comertlik? dedim. Benim onumde bir b~ka ki§inin de, bundan 
onceki daha. comertti, diye seslendigini gordum. Ve bir de bakt1m kl, 
Hz. Orner (r a.) idi bu. Dedi ki; ben senin geldigini yeni gorrnu§tum, 
sonra §Oyle dedi: Sizlerden her kim abdest ahr ve ( .:UI~I .JI ~ 01 ~I 
.:UIJ_,......J ~ 01 ~1_,) :<f:?ehadet ederim ki; Allah'tan ba§ka ilah yok
tur. Ve §ehadet ederim ki; Muhammed (s.a.) Allah'm Rasuludur, derse; 
ona cennetjn sekiz kap1s1 ag1hr. 0, diledigi kap1dan girer. Laf1z Mus
lim'indir. 

imam Malik der ki; Suheyl ibn Ebu Salih, babas1 kanahyla Ebu 
Hureyre (r.a.) den nakletti ki; Rasulullah (s.a.) §6yle buyurrnu§ : 
Musluman kul -veya mu'min kul demi§tir- abdest ahr, yiizunu yl
karsa; gozleriyle bakrnl§ oldugu butun hatalar, yuziinden aka11 suyla 
birlikte 91kar gider. -veya son su damlas1yla birlikte gider deml.§ti---. 
iki elini y1kad1g1 zaman; eliyle degdigi butun hatalar, su ile bjrlikte 
c;1kar gider, -veya son su damlasiyla birlikte gider derni§ti-~ayaklanm 

yikadigi zaman; ayaklanyla bast1g1 her hata, su ile birlikte g1kar, gider, 
-veya son su damlas1 ile birlikte gider derni§ti- neticede butun giinah
lardan armmi§ olarak g1kar. Bu hadisi Muslim, Ebu Tahir kanahyla ibn 
Vehb'den o da Malik'ten rivayet eder. 

ibn Cerir der ki: Bize Ebu Kiireyb ... Ka'b'dan nakletti ki; Rasu
lullah (s.a.), §6yle buyurrnu§ : Her kim abdest ahr, ellerini veya bilek
lerini y1karsa, bu ikisinden hatalar g1kar. Yuzunu y1karsa yuzunden 
hatalar c;1kar, ba'§ma meshederse ba§mdan hatalar g1kar. Ayaklanm 
y1karsa, ayaklarmdan hatalar c;1kar. ibn Cerir Taberi'nin lafzi boyledir. 
Aym rivayeti Ahmed ibn Han bel. .. Ka'b kanahyla Rasulullah'tan nak
leder ki; Rasulullah §6yle buyurrnu§ : Kim abdest ahr ve iki elini yikar
sa, iki elincten hatalar c;1kar. Yuziinu yikarsa, yiiziinden hatalan c;1kar. 
Kolunu ytkarsa, kollarmdan hatalan c;1kar. Ayaklanm y1karsa, ayak
larmdan hatalan g1kar. ~u'be der ki; ba§a meshetmeyi zikretmemi§ti. 
Bu isnad sahihtir. ibn Cerir Taheri; §imr ibn Atiyye kanahyla, Ebu 
Umame'den nakleder ki; Rasulullah (s.a.) §oyle buyurmu§: Kim abdest. 
ahr ve abdestini guzelle§tirir, sonra namaza kalkarsa kulagmdan, go·· 
zunden iki elinden ve iki ayagmdan gunahlan c;1kar. 
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Muslim, Sahih'inde. Yahya ibn Ebu Kesir kanaliyla Ebu Malik el 
E~'ari'den nakleder ki , Rasulullah (s.a.) ~oyle buyurmu~tur : 

Ternizlik imanm bir par~as1d1r. Elhamdillillah ise mizan'1 doldurur. 
Siibhanallah ve el-hamdii li'l-lah ise ikisi birlikte goklerle yer arasmr 
doldurur. ~amaz nurdur. Sadaka burhand1r. Sabtr ziyad1r. Kur'an ise 
senin lehinde ve aleyhinde bir huccettir. Biitiin insanlar, sabahleyin 
kalkarlar. Kendilerini .satl§a c;;tkanrlar. Ya azad olurlar, ya da ka~arlar. 
Miislim'in · Sahih'inde, Semmak ibn Harb'in .. . Abdullah ibn Orner' den 
rivayetine gore; Rasulullah (s.a.), §Oyle buyurmu§tur : Allah, hile ile 
verilen sadakay~ abdestsiz namaz1 kabul etmez. 

Ebu Davud et-Teyalisi der ki: Bize :;;u'be ... Ebu Melih'ten nakletti 
ki, babas1 kendisine §oyle demi~ : Ben, Rasulullah ile birlikte evdeydim. 
O'nun §oyle dedigini i§ittim: Allah abdestsiz namaz1 kabul etmez, hileli 
sadakayr ·da. Ahmed ibn Hanbel, Ebu Davud, Nesei, ibn Mace de bunu 
:;lu'be'nin hadisinden rivayet 'ederler. 

- ------ i Z A H I -----

Bu ayet, ba§a mesh edilmesini emretmektedir. Mesh; iki elle bir 
§eye dokunmandtr. T1pk1 almndaki teri silmen gibi. Zahir alan odur ki; 
ba§m her tarafmm mesh edilmesi gerekmez. Qiinkii bir k1smm1 mesh 
eden kimseye de; mesh etti, denir. Bizim ashab1m1z (§ia) bu gorii§ii 
benimsemi§lerdir. Onlar derler ki : Mesh ad1 verilebilecek bir miktarm 
mesh edilmesi gerekir. Abdullah ibn Orner, Ibrahim ve :;la'bi de bOyle 
demi§lerdir. ~atii'nin mezhebi de budur. Denildi ki: Biitiin ba§m dortte 
birinin mesh edilmesi gerekir. Qiinkii Hz. Peygamber, ba§tmn dortte bi
rini mesh ediyordu. Bu, Ebu Hanife'nin gorii§iidiir. Bu huslista ondan 
pek ~ok rivayetler nakledilmi§tir ki, biz bunlan anlatarak konuyu uzat-
mak istemiyoruz. · 

«Topuklanmza kadar da ayaklarmtZl.ll Bu konuda ihtilaf vard1r. 
Fukaha'mn cumhuruna gore; ayaklarm y1kanmas1 farzd1r. imamiyye 
ise mesh farzd1r, ba§kast degil, demi§lerdir. ikrime de bOyle demi§tir. 
Sahabe ve Tabiinden ibn Abbas, Enes, Ebu'l-Aliye, :;;a'bi gibi bi.iyiik bir 
cemaatten ayaklara mesh edilecegi sozii rivayet edilmi§tir. Hasan el-
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Basri ise; mesh etmekle y1kamak arasmda ki§inin muhayyer oldugunu 
soylemi§tir ki; Taberi ve Cubbai de bu goru§u benimsemi§tir. Ancak 
bu son ikisi, ayagm her tarafrmn mesh edilmesi gerektigini, sadec·e yii
zunun mesh edilmesiyle yetinmenin caiz olmayacagml soylemi§lerdir. 
Zeydi imamlanmn onderlerinden Nas1r'Ul-Hakk der ki: Hem mesh 
etmek, hem de Yikamak gerekir. ibn Abbas, Rasulullah'm abdest all§mi 
anlat1rken; iki ayagma ,mesh etti, der. Yine ondan rivayet edilir ki, §Oyle 
demi§tir: Allah'm kitabmda mesh varken, insanlar k~1p yikiyorlar. Ve 
yine demi§tir ki: Abdest iki Yikama ve iki me~htir. Katade der ki; 
Allah, iki y1kamay1 ve iki meshi farz kilrm§tlr ... Ehl-i Beyt'in seyyidle
rinden rivayet edilen haberlere gelince; bu .konuda sayilmayacak kadar 
~oktur. Nitekim Hliseyn ibn Said el-Ehvazi, Fudale ibn Fudale · kana
llyla Hammad ibn Osman'dan nakleder ki; ona Galib ibn Hiizeyl §oyle 
demi§ : Ebu Ca'fer'e ayaklara mesh konusunu sordugumda dedi ki : Ceb
rail'in indirmi§ oldugu hiikum budur. Yine Hliseyn ibn Said'in Ahmed 
ibn Muhammed'den naklettigine gore; E.bu Hasan, MU.Sa ibn Ca'fer'e 
ayaklara mesh nas1l olur, diye sordum? demi§. 0 da ellerini parmakla
nmn uzerine koyarak topuklara kadar ayag1ru mesh etti, demi§. Ona bir 
ki§i · iki parmag1yla mesh etse ne olur? deyip ooylece a§Iklara kadar 
gostermi§. 0, hayir, elinin butiin ayas1yla, demi§. (Tabressi, Mecma'Ul . 
-Beyan, III, 164- 165) . 

---<oOo,___ _ _ 

Tefsir, C. V. F . 136 
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7 - Ve Allah'm uzerinizdeki nimetini, «il?ittik, itaat 
ettik.» dediginizde sizi onla baglam1~ oldugu misak1n1 an1n. 
Allah'tan sakm1n. Muhakkak ki Allah; kalblerdekini bilir. 

8 - Ey Iman edenler; adaleti g6zeten ~ahidler olun. 
Ve bir topluluga kar1?1 olan kininiz sizi adaJetsizlige suruk
lemesin. Adalet edin, bu takvaya daha yak1ndlr. Ve Al
lah' dan kork un. Muhakkak ki Allah; i~lediklerinizden ha
berdardlr. 

9 - Allah, iman edenlere ve salih amel i~leyenlere, 
magfiret ve buyuk bir ecir vaadetmi~tir. 

10 - Kufredenler ve ayetlerimizi tekzib edenler, i~te 
onlar, cehennem yararud1rlar. 

11 -. Ey iman edenler, Allah'1n uzerinize olan nimeti 
ni hatlrlay1n. Rani bir kavim, size el uzatmaga kalki~ml~tL 
da, onlann ellerini iizerinizden geri vekmil?ti. Allah'tan sa
kinm. Ve mu'n1inler Allah'a tevekkul etsinler. 

Bir Kavme Olan Kininiz Sizi Adaletten Ahkoymasm. 

Allah Teala mti'min kullarma; bu ytice dini ve §eriatl lutfedip §U 
§erefli peygamberi elc;i olarak gondermesindeki nimetini hatlrlattyor ve 
o peygambere biat, ittiba etmek, yard1mc1 olmak ve destek saglamak 
tizere kendilerinden allnmi§ olan ahid ve misak1 andmyor. Hz. Peygam
berin, Allah'm dinini tislenip teblig edilen emirleri, mti'minlerin kabul 
etmeslnde ortaya c;1kan nimeti hatlrlatarak buyuruyor ki : «Ve Allah'm 
tizerinizdek! nimetini, i§ittik, itaat ettik dediginizde sizi onunla bagla
ffil§ oldugu misakm1 anm. >> Bu biat, miisltiman olarak Raslilullah (s.a.) a 
vermi§ olduklan biattlr. Bu biatta §6yle diyorlardl : Allah ve Rasultini.i 
dinlemek ve itaat etmek, sevinc;li ve sevinc;siz amm1zda onu kendimize 
tercih etmek, onun emrinde tartl§maya girl§memek iizere Rasulullah 
(s.a.) a biat ettik. Nitekim Allah Teala, bir ba§ka ayet-i kerime'de §6yle 
buyurmaktadir : ((Size ne oluyor ki; Allah'a inanm1yorsunuz? Halbuki 
Peygamber sizi Rabbtmza iman etmeye davet ediyor. Ve sizden misak 
da alml§ idi. Eger mii'minler iseniz.n 

Denildi ki bu a yet, Rasulullah (s.a.) a ittiba edip §eriatma imtisal 
etmek tizere yahudilerden allnml§ olan ahdi, Yahudilere hatirlatmakta
dir. Bu gorl.i§ii Ali ibn Ebu Talha, ibn Abbas'tan nakletmi§tir. Yine de
nildi ki; bu ayet, Allah Teala'mn Hz. Actem'in soyundan «;Ikanp kendi 
nefislerini kendilerine §ahid kildigi, Hz. Actem'in torunlanndan ahnml§ 
olan ahdi hatirlatmaktadir. Nitekim orad;1. Allah Teala : uBen, si-
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zin Rabbm1z degil miyim? diye sormu§. Onlar, evet, §ehadet ettik ki 
Sen bizim Rabb1m1zsm, demi§lerdi. Bu goru§u, Mucahid ve Mukatil 
ibn Hayyan soylemektedir. Birinci gorii§, daha a<;1kt1r. ibn Abbas'm ve 
Suddi'nin gtirti§ii de budur. ibn Cerir Taberi bu gtiru§u tercih eder. Son
ra Allah Teala, <<Allah'tan sakmm.>> buyurarak her halukarda takvaya 
devama te§vik etmi§tir. Aynca Allah'm, v'icdanlarm derinliklerindeki 
gizli duygulardan haberdar oldugunu kendilerine bildirerek «Allah kalb
lerdekini bilicidir.>> buyurmu§tur. 

«Ey iman edenler, adaleti gtizeten §ahidler olun.>> Allah i<;in hakki 
gozeten kimseler olun. insanlarm 6vmesi i<;in degil, adaletle hiikmeden 
§ahidler olun. Zulmedenler degil. Buhari ve Muslim'in Sahih'lerinde Nu'
man ibn Be§ir nakleder ve der ki; bana babam malmdan bir par<;a kar
§lhksiz mal verdi: Annem Umre Bint Revaha Rasulullah (s.a.) 1 §ahid 
etmezsen ben buna raz1 olmam, dedi. Baham bana verdigi mala §ahid 
tutmak uzere Hz. Peygambere gittiginde Rasulullah (s.a.) dedi ki: 
BiitUn <;ocuklarma aym §ekilde verdin mi? 0, hay1r dedi. Bunun uze
rine Allah'm RasUlu : Allah'tan korkun ve <;ocuklanmza adaletli dav
ramn, dedi. Sonra ilave etti: Ben, zulme §ahidlik etmem. Nu'mfm ibn 
Be§ir der ki : Baham eve geldi ve bana verdigini geri ald1. 

<<Ve bir topluluga kar§l alan kininiz sizi adaletsizlige siirukleme
sin.» Bir kavme alan kin ve nefretiniz, onlar hakkmda adaleti terket· 
meye vesile olmasm. ister dost, ister du§man alsun; herkese adaletli 
muamele edin. Bunun i<;in Allah Teala ayetin devammda rcAdalet edin. 
0, takvaya daha uygundur.>> buyuruyar. Adaletli davranmamz, adaleti. 
terketmeniz1en takvaya daha yakmdu. 

( ....................... ) 
oVe Allah'tan karkun. Muhakkak ki Allah, i§lediklerinizden haber

dardlr.n Allah i§lediginiz fiillere gore sizi, cezalahdiracaktlr. i§leriniz 
ha)Tlr ise, cezamz da hay1rd1r. i§leriniz §er ise, cezamz da §erdir. Bu 
sebeple ayetin devammda <<Allah, iman edenlere ve salih amel i§leyen
lere magfiret ve biiyuk bir ecir vaad etmi§tir.» Bu ecir cennet-i A'lad1r. 
Onu Allah kullarma lutfetmi§tir. Kullan, amelleriyle cennete ula§a
mazlar. Aksine Allah'm lutfu ve rahmetiyle ula§lrlar. Her ne kadar ken
dilerine Allah'm rahmetinin ula§masmm sebebi amelleri ise de; Allah 
Teala rahmetine, lutfuna, affma ve cezasma nail olmak i<;in muhtelif 
sebepler halketmi§tir. Her §ey O'ndan ve O'nun i<;indir. Hamd ve min. 
net Allah'ad1r. 

«Kufredenler ve 'ayetlerimizi tekzib edenler, i§te onlar cehennem 
yaramd1r.» Bu da Allah Teala'nm adaletinin ve hikmetinin geregidir. 
Zulum, bulunmayan hukmunun ifadesidir. o, hukum ve hikmet sahi
bidir. Kudret O'nundur. Adaletli hukiim veren kendisidir. 

«Ey iman edenler, Allah'm uzerinize olan nimetini hat1rlaym. Hani 
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bir kavim size el uzatmaya kalkl§nll§ti da, onlann ellerini iizerinizden· 
geri c;ekmi§tik. Allah'tan sakmm. Mii'minler Allah'a tevekkiil etsinler.n 

Abdiirrezzak der ki : Bize Ma'mer Cabir'den rivayet etti ki; Rasu
lullah (s.a.) bir konakta konakladl. Halk, biiyiik bir agacm altmda gol
gelenmek jstedi. Hz. Peygamber silahm1 bir agaca asrm'§tl. Bedevinin 

· biri gelerek Rasulullah (s.a.) m kl11cm1 ald1, kmmdan c;1kard1. Rasulul
lah'a kaf§l yonelerek dedi ki; seni, §imrli benden kim ahkoyar? Rasu
lullah (s.a.); Allah, dedi. Bedevi iki veya tic; kere, seni benden kim ah
koyar? diye tekrarlad1. Rasulullah (s.a.) da her seferinde Allah, dedi. 
Cabir der ki : Bedevi k1hc1 kmma koydu. Bunun iizerine Rasulullah / 
(s.a.) ashabm1 ~agtrarak Bedevi'nin durumunu onlara bildirdi. Adam, 
Hz. Peygamberin yanmda oturuyordu. Rasulullah onu cezaland1rmad1. 
Ma'mer der ki: Katade de buna benzer bir rivayet naklederek dedi ki: 
Bedevilerden bir topluluk Rasulullah (s.a.) 1 yoketmek istediler ve bu 
Bedeviyi gonderdiler. 0, bu a yeti bu olayla te'vil etmi§tir. Bu Bedevi'
nin k1ssas1 -ki ad1 Gavres ibn Haris idi- sahih hadiste sabittir. 

A vfi, ibn Abbas'tan bu a yet konusunda §oyle dedigini rivayet etti : 
Yahudilerden _bir topluluk, Rasulullah (s.a.) ve ashabma yemek ikram 
edip onlar1 oldiirmek istedi. Allah Teala da onlara yahudilerin duru
munu vahyetti. Hz. Peygamber yemege gitmedigi gibi ashabma da git
memelerini emretti. ibn Ebu Hatim de bu vak'ay1 rivayet eder. 

Ebu Malik ise der ki : Bu ayet, Ka'b ibn E§ref ve arkada§lan hak
kmda nazil olmu§tur. Onlar, Hz. Peygamber ve ashab1m Ka'b ibn E§
ref'in evinde katletmek istiyorlardl. ibn Ebu Hatim bu rivayeti de nak
leder. 

Muhammed ibn ishak, Miicahid, ikrime ve ba§kalan da derler ki; 
bu ayet, Benu Nadir kabilesi hakkmda nazil olmU§tur. Onlar, Anliri'le
rin diyeti konusunda kendilerinden yard1m istemeye geldiginde Hz. 
Peygamberin ba§lna. degirmen ta§l atmak istemi§lerdi. Bu i§i de, Amr 
ibn Ciiha§ ibn Ka'b'a vermi§lerdi. Hz. Peygamber duvann altmda otu
racak, kendileri onun etrafmda toplamnca, Amr, o degirmen t~m1 yu
kardan b1rakacakt1. Boyle s6ylemi§lerdi. Allah, RasUliine onlarm haZlr
ladigl plam haber vermi§. Ve Rasulullah Medine'ye donmii§, ashab1 da 
o'imn arkasmdan gelmi§lerdi. Bunun iizerine Allah Teala : «Ey iman 
edenler, Allah'm iizerinize olan nimetini habrlaym ... » buyurmU§tU. 
Sonra Rasulullah (s.a.) ertesi giin onlann ku§atilmasmi ve yurtlarm
dan c;1kanlarak siirgiin edilmelerini emretmi§ti. 

«Ve mii'minler, Allah'a tevekkiil etsinler.» Kim Allah'a tevekkiil • ederse, Allah her konuda ana yeter ve halkm §errinden onu koruyup mu-
ha.faza eder. · 
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12 - Andolsun ki, Allah tsrailogullarmdan soz almi~
tl. Biz, onlardan on iki temsilci sec;tik. Allah demi~ti ki: Mu
hakkak Ben sizinleyim, namaz k1lar, zekat verir, peygani·· 
berlerime inan1r, onlara yardlm ederseniz, Allah'a giizel 
bir bore; verirseniz; andolsun ki sizin kotiiliiklerinizi orte
rim. Ve andolsun ki; sizi altlarmdan rrmaklar akan cennet
lere koyanm. Bundan sonra sizden her kim de kiifrederse; 
~?iiphesiz dogru yoldan sapm1~ olur . 

. 13 - • .c\hidlerini bozmalarindan otiirii onlara la'net 
ettik, kalblerini de katil~tl!"dJ.k. Onlar, kelimeleri yerlerin
den degi~tiriyorlar. Kendilerine belletilenlerin bir klsnnn1 
unuttular. ic;lerinden pek az1 miistesna daima hainliklerini 
goriirsiin. Sen; onlan affet ve gee;. Muhakkak Allah; ihsan 
edenleri sever. 
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14 - «Biz h1ristiyan1z» 'ctiyenlerden de soz ald1k. On·· 
lar da kendilerine belleti1enlerin bir kisminl unuttular. Bu 
yuzden k1yamete kadar aralarma kin ve du~manhk sald1k. 
Allah, yapmakta olduklann1 kendilerine haber verecektir. 

israilogullarmdlm Alman Soz 

Allah Teala, mu'min kullanna kulu ve Rasulu Hz. Muhammed 
(s.a.) in ahid ve misakma sadakat gostermelerini emrettikten, hakkl 
ayakta tutup adaletle ~ahidlik etmelerini bildirdikten, gizli ve a~1k klm
dilerine lutfettigi nimetleri hat1rlatt1ktan, hak ve hidayete dogru sev · 
ketmi§ bulunmasmdaki ihsam zikrettikten sonra; kendilerinden once 
gec;en kitab · ehli Yahudi ve Hlristiyanlardan da nas1l ahid ve misak 
alml§ oldugunu ag1klamaya ba§hyor. Onlar, bu ahid ve misak1 bozunca 
Allah da kendilerini la'netle cezaland1rm1§ ve huzurundan kovmu§tU. 
Kalblerine, hidayete ve hak dine vas1l olmalartm onleyecek perdeler 
koymw~tu Bu hidayet ve hak dinin rehberi faydah bilgi ile salih amel
dir. Bunun ardmdan Cenab-1 Allah §oyle buyurmaktadir : <<Andolsun 
ki Allah, israilogullarmdan soz alml§tl. Biz, onlardan oniki temsilci sec;
tik.>> Yani sozle§melerinde Allah'a, Rasulune ve kitabma itaatta kabi
lelerine onderlik eden arifler sec;mi§tik. 

ibn Abbas ve Muhammed ibn ishak ile daha ba§kalarmm zikrettik
lerine gore; bu olay, Hz. Musa'mn zalimlerle sava§a yonelmesi esnasm
da olmu§tu. Hz. Musa, her kavimden bir sec;kinin gelmesini emretmi§ti. 
Her sLbttan bir temsilci sec;ilmi§ti. Muhammed ibn ishak der ki : Robil 
s1btmdan ~amon ibn Zakkur; $em'un s1btmdan ~afat ibn Hurri; Ya
huda s1btmctan Kalib ibn Yufenna; Ebin s1btmdan Fiha.yil ibn Yusuf; 
YU.Suf s1btmdan --ki bu Efraim s1bt1dlr- Yu§a' ibn Nun, Bi.inyamin 
s1btmdan Falatmi ibn Refon; Zeblon s1btmdan Cedi ibn ~udi; Dan 
s1btmdan Hamlail ibn Cumtnel; Esir s1btmdan, Sator ibn Melkil; Nef· 
tali s1btmdan, Nahi ibn Vefsi; Ca'd s1btmdan, Colayil ibn Miki temsilci 
olarak sec;ilmil}ti. · 

Ben, Tevrat'm israilogullanmn s1btmdan sec;ilmi§ olan sec;kinleri
nin isimlerinin yer ald1g1 dorduncii kitabmda, ibn ishak~m zikrettigine 
aykm isimler ve s1btlardan temsilciler oldugunu gordfun. Dogrusunu 
en iyi Allah bilir. Tevrat'm dordiincti kitabmda Robil ogullan ic;in Soni 
ibn Sadon; ~em'un ogullan ic;in, ~amual ibn Saro§kl; Yuha.da ogullan 
ic;in, Yahsun ibn Amyazab; Yisahr ogullan ic;in, ~al ibn Saon; Zeblon 
ogullan ic;in, Elbab ibn Halob; Yusuf ifrayim ogullan i<;in, Men§a ibn 
Amenhud; Men§a ogullan i<;in, Hamaliyail ibn Yarsan; Bunyamin ogul
lan i<;in, Ebiden ibn Ced'un; Dan ogullan i<;in, Caizer ibn Ami§ezi; Esir 
ogullan i<;in Nihayil ibn Acran; Huz ogullan i<;in, Elsif ibn Davayil ; 
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Naftali ogullan i~in, Ecza ibn Aminan'm temsilci oldugu bildirilmek
tedir (1) : 

Aym §ekilde Akabe biat1 gecesi Ansar; Rasulullah'a biat ettiginde 
oniki nakib yer allyordu. Bunlarm u~ti, Evs kabilesinden, 'Oseyd ibn 
Hudayr, Sa'd ibn Hayseme ve Rifaa ibn Abdtilmtinzir'di. Bunun yerine 
Ebu'l-Heysem ibn Teyhan oldugu da soylenmi§tir. Oteki dokuz ki§i dt.? 
Hazre~ kabilesinden; Ebu Umame Es'ad ibn Ztirare, Sa'd ibn Rebi',_ Ab
dullah ibn Revaha, Rati' Ibn Malik, Bera ibn Ma'rur, Uba.de ibn Samit, 
Sa'd ibn Ubade, Abdullah ibn Amr ibn Haram, Mtinzir ibn Amr ibn Hu
neys idi. Allah ctimlesinden raz1 olsun. ibn Ishak merhumun zikrettigi 
gi'IJi; Sa'd Ibn Malik onlann hepsini bir §iirinde zikretmi§ti. (Ibn f:li§am, 
Sil·et, I, 443- 445). Maksadtml'z §Udur: Bu ki§iler, peygamberin emrilli 
yerine getirmek tizere kavminin se~kinleri olarak huzurunda yer alml§
lardir. Onlar, kavimleri adma Hz. Peygamberi dinleyip itaat etmek tizere 
·biat etme gorevini tistlenmi§lerdi. 

imam Ahmed ibn Hanbel der ki: Bize Hasan ibn MU.Sa .. . Mesruk'
tan rivayet etti ki; o, ~yle demi§tir : Biz, Abdullah ibn Mes'ud'un ya
nmda oturuyorduk, o bize Kur'an okuyordu. Adamm biri geldi ve dedi 

(1) Bugun elde mevcud olan Ahd-i Atik'in 4. kitabt olan Saytlar'
da bu konu §6yle ifade edilmektedir : 

M1s1r diyarmdan ~tkl§larmm ik·inci yllmda, ikinci aym birinci gtinu 
Rab Sina c;oltinde toplanma ~admnda Musaya soyliyip dedi : 2Btittin 
israil ogullan cemaatinin topunu, a§iretlerine gore, atalan evlerine gore, 

'adlanrun saytSl ile, her erkegi, ayn ayn alm; 3israilde yirmi ya§mda ve 
ondan yukan her cenge ~rkam, sen ve Harun onlan ordularma gore sa
yacaksmiz. ~ve sizinle beraber her s1pttan birer adam ol17cak; her biri 
kendi atalan evinin ba§t olacaktlr. 5Ve sizinle beraber duracak adamla
rm adlan §Unlardn·. Rubenden : ~edeur oglu Elitsur. 6~imeondan: Tsu
ri§adday oglu ~elumiel. 'Yahudadan: Amminadab oglu Nah§on. 8Issa
kardan: Tsuar oglu Netanel. 9Zebulundan: Helon oglu Eliab. 10Yusuf 
ogullarmdan - Efraimden: Ammihud oglu Eli§ama; Manasseden: Pe
datsur oglu Gamaliel. 11 Benyaminden: Gideoni oglu Abidan. 12Dandan 
Ammi§adday oglu Ahiezer. 13A§erden: Okran oglu Pa:giel. 1'Gaddan: Deu
el oglu Eliasaf. 15Naftaliden: Enan oglu Ahira. 16Cemaatten ~agmlanlar. 
atalan stptlarmm beyleri, bunlardt; israil binlerinin ba§lan idiler. 17Ve 
Musa ile Harun adlan ile gosterilen bu adamlan aldtlar; 18ve i·kinci aym 
birinci gtintinde btittin cemaati topadllar; ve ~iretlerine gore, atalan 
evlerine gore, adlannm say1s1 ile, yirmi y~mda ve ondan yukan olan
lar ayn ayn yaztldtlar. 19RAB Musaya nasll emretti ise Sina ~oltinde 
onlan oyle sayd1. (Kitab-I Mukaddes; Ahd-i Atik, 131; Musa'nm dor
dtincu kitabi, Say1lar. Ttirk~e ~eviri, istanbul, 1969). (Qeviren). 
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ki; Ey Ebu Abdurrahm!n, Rasulullah (s.a.) a sordunuz mu; bu ummet 
ne kadar halifeye sahip olacaktlr? Abdullah ibn Mes'ud dedi ki : Ben 
-Irak'tan dondum doneli, senden ba§ka kimse bana bu soruyu sormad1. 
Sonra devam etti: Evet, biz Rasulullah (s.a.) a bunu sordugumuzda; o, 
isr!ilogullarmm se<;kinlerinin say1s1 kadar oni.ki nakib diye kar§Illk 
verdi. Bu hadis bu §ekliyle garibtir. Hadisin ash Buhari ve Miislim'in 
Sahih'inde Cabir ibn Semure'den nakledilen §U hadistir. C.abir der ki; 
RasUlullah (s.a.) m §Oyle buyurdugunu i§ittim : insanlarm ba§ma oniki 
ki§i ge<;inceye kadar i§leri devam edecektir. Sonra Rasulullah ne dedi? 
diye sordugumda; onlarm hepsi Kurey§lilerdir dedi, diye a<;Ikladl. Laftz 
Miislim'indir. Bu hadisin anlam1; salih. hakk1 ikame eden ve insanlar 
arasmda adaletle hiikmeden oniki halifenin bulunacagmt mujdelemek
ten ibarettir. Ancak bu ifadeden, bu oniki ki§inin ardarda ge·lmesi ge
regi anla§Ilmaz. Nitekim bunlardan dordu ardarda gelmi§tir ki, bunlar; 
Hz. Ebubekir, Hz. Orner, Hz. Osman ve Hz. Ali (r.a.) den mute§ekkil 
olan dort halifedir. Mezheb imamlarmdan baztlarma gore; §iiphesiz 
Orner ibn AbdUlaziz ile Abbas ogullanndan bir k1Sm1 da bu halifeler
d'endir. Bunlarm hakimiyeti ge<;erli olduk<;a ktyamet kopmayacaktir. 
Buradan da anla§Ihyor ki; mevzu-u bahs edilen hadislerde miijdelenen . 
Mehdi de bunlardan birisidir. Mehdinin ad1, peygamberin babasmm adi
mn ayms1 olacakttr. Yeryuziinii adaletle dolduracagt, zulfun ve azgmhg1 
kald1racag1 belirtilmektedir. Bu Mehdi, Raftzilerin varhgm1 vehmettik
leri, sonra Samerra s1rdabmda ortaya <;Iktlgmr kabul ettikleri, beklenen 
Mehdi (Mehdi el-Muntazar) degildir. 0 Mehdi'nin ger<;ekle ilgisi olma
dtgl gibi, hi<;bir §ekilde varhg1 da soz konusu degildir. Sadece zay1f ha
yalli ki§ilerin uydurmas1, sakat ak1lhlann heveskarhgmdan ibarettir. 
Keza bu oniki temsilci, Rafizilerden isna A§eriyye'nin inand1g1 ve akil
sizhklart, bilgisizlikleri dolaytstyla kabul ettikleri oniki imamla da ala
kali degildir. Tevrat'da, ismail (a.s.) e mujdeler yeralmakta ve onun 
soyundan oniki buyuk ki§inin gelecegine dair haberler bulunmaktadlr 
ki; bu, Cahir ibn Semure ile Abdullah ibn Mes'ud'un hadisinde zikre
dilen oniki halifedir. Yahudilerden miisliiman olmU§ ba:z1 cahiller, ~ia'
nm bir ktsm1yla birle§erek bu sozu edilen oniki ki§inin oniki imam ol
dugunu vehmetmektedirler. Bir <;oklan da; bilgisizlikleri, budalahklarl 
ve beyinsizljkleri yuzunden peygamberin siinnetinde sabit olan husus
lan §ia'mn lehine hamletmektedirler. 

Allah demi§tir ki: «Muhakkak Ben sizinleyim.l) Ben sizi korur, 
destekler ve yard1m ederim. inayetim hep sizinledir. «Namaz k1lar, ze
kat verir, peygamberlerime inamr.» Peygamberlerin size getirdigi ilahi 
vahyi dogrularsamz ((Onlara yard1m ederseniz)) hak iizere onlan destek
ler ve yard1mlarma ko§arsamz ((Allah'a guzel bir bor<; verirseniZ.ll Al
lah'm nzastm elde etmek i<;in Allah yolunda infak ederseniz. «Andol-

l 

I 

t 

' j 
~ 
~ c 
e 

d 

t 
1 
Y. 



Maide, 12-14) HADiSLERLE KUR'AN-1 KER1M TEFSIRi 2169 

sun ki, sizin kotultiklerinizi orterim.» GunahlanmZ1 kapatlr, yok eder 
ve orterim. Bundan dolay1 sizi sorumlu tutmam. «Ve andolsun ki, sizi 
altlarmdan 1rmaklar akan cennetlere koyar1m.» Sakm1lacak :,1eyleri uze
rinizden ahverir, maksadm1z1 yerine getiririm. «Bundan sonra sizden 
kim de kufrederse; §liphesiz dogru yoldan sapmi§ olur.» Kim bu ahdi 
verdikten ve O!lU iyice peki§tirdikten sonra, ahdinden doner, muhalefet 
eder ve inkara saparak onu bilmiyormu§ gibi davramrsa; hak yoldan 
sap1tm1§, hidayetten donerek dalalete du:§mU§ olur. 

Daha .::onra Allah Teala; Allah'm ahdine ve misakma muhalefet et
meleri halinde ba§larma gelecek cezay1 haber vererek :§6yle buyuruyor : 
ccAhidlerini bozmalarmdan otUru onlara la'net ettik.» Alla:h'1h kendile
rinden almt§ oldugu ahdi bozmalatl sebebiyle onlan la'netleyip haktan 
uzakla§tirdlk ve hidayetten kovduk. ((Kalblerini kattla:§tirdik.» Katlhgi 
ve karallgi ylizunden bir daha hi~bir ogut almazlar. ccOnlar kelimeleri 
yerlerinden degi§tiriyorlar.» Anlayt§lan bozuldugu i~in Allah'm. ayetleri 
konus.unda kotu tasarrufta bulunuyor ve Allah'm kitabm1, O'nun indir
mi§ oldugu anlamlann dt§mda anlamlara hamlederek, Allah'm mura
dmdan ba§ka §ekilde te'vil ediyorlar. Allah'm soylemedigini O'na isnad 
ediyorlar. Davram§larmdan Allah'a stgmmz. ccKendilerine belletilenle
rin bir kiSmmi unuttular.» Ve onunla arne! etmeyi terkettiler. Hasan 
der ki : Dinlerinin bagm1 ~ozdUier. Allah'm emrettigi gorevlerini ihmal 
ettiler. Ba~kalan da dediler ki : Amelleri terkettikleri i~in, a§aglltk bir 
duruma du§tuler. Ne saglam kalbleri, ne dogru f1tratlan ve ne de duz
gun amelleri vard1r. cci~lerinden pek az1 mlistesna daima hainliklerini 
gorurslin.» Hilelerini, hiyanetlerini ve arkada§larma kar§I zulumlerini 
gorursiin. Mucahid ve ba§kalan da derler ki : Bununla Yahudilerin 
peygamberi yok etmek i~in hazirladiklan tuzaklar kasdedilmektedir. 

«Sen cnlar1 affet ve ge~.» Bu, zaferin ve ~rmm ta kendisidir. 
Nitekin;t selef-i salihin'den bazllan demi§lerdir ki: Allah'a isyan eden 
ki§iye kar§l senin Allah'a itaat etmenden daha giizel bir muamele ola
maz. Qunku ooylelikle onlan birle§tirip hak uzere toplamak miimkiin 
olur. Belki de Allah onlan hidayete erdirir .. Nitekim Allah Teala: ccMu
hakkak Allah, ihsan edenleri sever.» buyuruyor. Yani sana kotUiuk et
mekten vazge~enleri sever. Katade der ki: Bu ayet yani «Sen onlan af
fet ve ge~» ayeti; Allah Teala'mn ccAllah'a ve ahiret gunune inanma
yanlarla sav~m.» ayetiyle neshedilmi§tir. 

Biz Hnistiyamz Diyenlerden Alman Soz · 

«Biz Hlristiyamz diyenlerden de soz ald1k.>> Yani kendilerinin Hiris
tiyan olduklanm ve Hz. isa'ya tabi olduklanm soyledikleri halde, inan~
lan ·bOyle· olmayanlardan da Rasulullah'a uymalan, o'na destek olup 
yard1m saglamalan konusunda soz almi§tlk. O'nun pe§inden gitmeleri, 
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Allah'm yeryuzune indirdigi her peygambere iman etmeleri konusun
cta ahid alrnl§tlk. Ama onlar da, Yahudiler gibi davramp sozlerinden 
cayd1lar. Ahidlerini bozdular. Onun ic;in Allah Teala, ayetin devammda 
§Oyle buyurmU§tUr : ccOnlar da kendilerine belletilenlerin' bir kiSrnim 
unuttular. Bu yiizden kiyamete kadar aralarma kin ve dii§rnanhk sal
dik.n Kiyamete kadar onlar, birbirlerine ·kar§I dii§manhk ve c;eki§me 
1c;erisinde bulunacaklardir. Hiristiyan gruplar; farkll Irklara mensub 
olmalanna ragmen birbirlerini tekfir ve tel'in ederek birbirlerine kar§I 
dii§rnanca ve kindar bir tavir ic;inde bulunmaktaditlar. Her mezheb di
gerini aforoz etmekte, ma'bedine almamaktadir. Mesela; Melkaniler, 
Ya'kubileri, digerleri de onlan tekfir etmektedirler. Nesturiler ve Arius'
~ular da boyle. Diinyada ve ahiret giiniinde her mezheb, digerini tek
fir etmektedir. 

ccAllah, yapmakta olduklanm kendilerine haber verecektir.» Bu, HI
ristiyanlara yoneltilrni§ bir tenkid ve ag1r bir azab tehdididir. Onlarm . 
Allah ve Rasuliine kar§l yalana tevessiil edip, Allah Azze ve Celle'ye nis
bet ettikleri §eylerden, - -ki Allah onlarm soylediklerinden yiice, mii
nezzeh ve mukaddestir-- Allah'a e§, c;ocuk isnadlanndan dolaYl tehdid. 
Allah bir tektir. E§i ve benzeri yoktur. Dogmarni§ ve dogurulmaml§tlr. 
O'nun hic;bir dengi mevcud degildir. 

---- i Z A HI-----

iyi bil ki; Allah Teala Hz. Musa'mn iimmetinden, oniki ki§iyi s1krpt1 
anmda kendilerine ba§vurulan onder olarak sec;tigi gibi, inayetinin ke
maline delil olarak bu iimmetten de her zaman ve her halde evliyamn 
§ereflilerinden <•Niiceb~» ve <<Biidela»dan kirk ki§iyi sec;mi§tir. Nitekim 
Aleyhisselatii Vesselam Efendimiz buyurur ki : Bu iimmetten kirk ki§i 
ibrahim huyunda, yedi ki§i isa huyunda, bir ki§i de benim huyumda 
olacaktlr. Bunlar derecelerine, mertebelerine, makam ve mans1blarma 
gore bu iimrnetin eminleridir. Nitekim Aleyhisselatii Vesselam Efendi
miz : Size onlar sayesinde riZik verilir, yagmur indirilir ve onlar sebe
biyle Allah iizerinizdeki belalan def'eder, buyuruyor. 

Ebu Osman el-Magribi der ki, Biidela kirk ki§idir, Emin'ler yedidir. 
imam'lardan Halife'ler iic;tiir. Bir ki§i ise «Kutub»tur, hepsini bilir, go
zetler. Ba§ka kimse onu bilmez ve gozetlemez. Ummetin halifeleri olan 
tic; evliyanm imami odur. 0, bunlan bilir, onlar kendisini bilmezler. Uc; 
halife emin olan yedi ki§iyi tamrlar ama, o yedi ki§i bunlan tammaz. 
Emin olan yedi ki§i, biidela alan kirk ki§iyi tamr, fakat evliyadan hie; 
kimse onlan tammaz. Kirklardan bir ki.§i eksilse, evliyadan bir ki§i onun 
yerine getirilir. Yedilerden bir ki§i eksilse, kirklarda.n bir ki§i onun yerine 
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getirilir. tJ~lerden bir ki§i eksilse, yedilerden bir ki§i onun yerine getiri
lir. Say1 bak1mmdan tek alan yarat1klarm say1smm ilk dayand1g1 nokta 
olan kutub g~ edecek olursa, u~lerden bir ki§i onun yerine ge~irilir. Bu 
durum, Allah'm izniyle k1yamet kopuncaya kadar boylece devam eder. 
Nite.kim Te'vilat el-Necmiyye'de bOyle anlatllmi§tir. ~eyh Ekber Muh
yiddin ibn el--Arabi (Kuddise S1rnhu) der ki : Kutub, merkezde bulunur 
ve merkezi korur. Sag imam ruhlar alemini ~orur, sol imam cesedler 
alemini korur. Dort Evtad; dogu, bat1, kuzey ve guneyi korurlar. Yedi 
Abdal, yu.kardan ve a§agidan olmak uzere kiirenin iklimlerini korurlar. 
Onun el-Azime kitabmdaki sozii burada son buldu. Bu latife ve meclis-

· Ieri derleyen; ben fakir derim ki: ~eyhim, dayanag1m, cesedimdeki ru
hum menzilinde alan efendimden duydum ki, varhgm kutbu ahiret di
yarma intikal edince onun halifesi efraddan sol tarafmda alan zat onun 
yerine ge(,!er, sag tarafmda olan degil. <;unkii imamm solu sag, sag1 da 
soldur. Kendisine kar§l duruldugu zaman kar§ldan goriilen bOyledir. 
Allah Teala'nm; «Sag tarafta bulunanlara gelince, o sag tarafta bulu
nanlar nedir bilmezsin? Sol tarafta bulunanlara gelince, o sol tarafta 
bulunanlar nedir, bilmezsin?)) kavli buna i§arettir. Buradaki nedir an-
lamma gelen ( L. ) lafz1, tahkik ehli katmda nefy edat1d1r. Sol taraf 
ehli, celal ve fena ehlidir. Sag taraf ehli, cemal ve baka ehlidir. Bu e§siz 
s1rn iyi anla ve kulagmi verenlerden ·ol ki; kulak i§iticidir. Miinkir ve 
gafil, haktan kovulmu§ ve uzakla§tmlmt§tlr. 

Namaza devam edip yerine getirmen; senin namaz1 hakka mi'ra~ 
kllmandtr ve onun basamaklarmdan derece derece yukselmeye devam 
edip sozle§me gununii gordugun gibi hakkt gormendir. Bu mi'rac'm ba
samaklan dorttiir. Ktyam, riiku', siicud ve t~ehhiiddiir. Kendi basamak
lanna gore, sen yucelerin yucesinden alemlerin Rabbmm civarmdan, 
a§agtlarm a§ag1sma; insan kahbmin, kendisinden yaratllml§ oldilgu dort 
unsurdan ibaret olan kahba indirHdin. Bu unsurdan dogan §eyler de 
dort ktstmdJr, her ktsmm karanhgt vardtr ve seni hakkt gormekten 
ahkoyan ozelligi vardtr ki, bu katlhktlr. Onun ozelligi ise te§ehhuddur. 
Sonra bitkiler k1sm1 gelir ki onun ozelligi secdelerdir. Sonra hayvanllk 
k1sm1 gelir ki onun ozelligi ruku'dur. Sonra insanhk ktsmt gelir ki, onun 
ozelligi ktyamdtr. Bu ozellikler sana, insanhk vasfmm perdelerinden 
kurtulmayt gosterir. Bu perdelerin en buyugu kibirdir ki; bu, ate§in 
hassas1:d1r. Riiku' ise sana, hayvanhk stfatlarmm engellerinden kurtul
mayt gosterir, bu i-llfatlarm en biiyiigii de §ehvettir. Ve o, hava ozelli
gindendir. Secde ise sana bitkisel tabiatm engellerinden kurtulmayi 
gosterir ki, bu tabiatm en biiyiik vasf1 h1rsd1r. Bir §eyi elde etme· tut
kusudur, geli§me arzusudur. Bu ise, suyun ozelligindendir. Te§ehhiid 
sana, katlhk tabiatmm engellerinden kurtulmayt gosterir. Bunun en 
biiyiik ozelligi ise katthktlr ki bu topragm hassas1d1r. Bu dort Sifattan 
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diger be§eri s1fatlar nefet. eder. Sen bu engellerden ve dti§ii§lerden kur
tuldugun ve bu dort basamaktan yukan dogru <;1kt1gm zaman, alemle
rin Rabbmm civarma ytikselir ve O'na yakla§Irsm. Ve i§te o zaman 
Rabbma yalvararak, O'nu gorerek namazm1 k1lm1§ olursun. Hz. Pey
gamberin buyrudugu gibi : Allah'l goruyormU§ gibi O'na ibadet et. 
Te'vilat el-Necmiyye'de de bOyle kay1thd1r. (ism"tt.il Hakk1 Bursevi, Ruh 
el-Beyan, I, 363- 364). 

Bu · nakibler; nefislerde zahir olan be§ duyu ile gizli olan be§ duyu 
ve nazari akledici gtic; ile ameli akledici gtic;tur. Sufi efendilerimizden 
ba§kalan da naklederler ki; nakibler, velilerin bir c;e§ididir. Allah onla-: 
rm bereketlerinden bizi faydaland1rsm. Ftituhat'ta bildirilir ki; nakib
ler oniki tanedir. Her zaman bunlarm saYLSl art1p eksilmez. Felegin 
burc;lan say1smcad1r. <;'tinkti felegin de oniki burcu vard1r. Her nakib, 
bir burcun ozelligini bilir. Aynca Allah Teala'mn onun makamma tevdi 
ettigi esrar ve te'sirleri de ·bilir. SAbit ve seyyar ylld1zlar da oturanlann 
verdigini de bilir. c;unkti sabit y1ld1zlann hareketleri ve bur<;lardaki 
ilerlemeleri vard1r ki herkes bunu farkedemez. Bu ilerleme ancak bin
lerce senede zahir olur. Gozlemcilerin omtirleri ise, bunu gozlemek ic;in 
yeterli degildir. iyi bil ki; Allah Teala indirilmi§ olan §eriatlarm bilgi
sini bu nakiblere verdigi gibi nefislerin derinliklerinde sakll olanlan 
c;1kanp hile ve hud'alan bilme gticunu de ver~tir. iblis, onlar ic;in 
ayan beyan gortiltir. iblis'in kendisi hakkmda bilmedigini onlar bilirler. 
Ve onlar oylesine bir bilgiye sahiptirler ki, ic;lerinden birisi bir §ahsm 
yeryuztine bast1g1 andaki ayagmm lzini gorse onun said izi mi §aki izi 
mi oldugunu anlarlar. T1pk1 iz stirenler ve k1yatet bilgisine sahip olan 
bilginler gibi. Nitekim M1s1r diyarmda izciler pek me§hurdur. Bunlar 
kayalann uzerinde iz siirerler ve bir §ahs1 gordtiklerinde o izin sahibi 
bu §ah1sd1r, derler. Bunlar evliya degildirler. Ya Allah Teala'nin bu na
kiblere verdigi iz surme bilgisiyle ilgili lutfu konusundaki takdiri neola? 

I 

§eyh (Kuddise S1rnhu) bu konuda birc;ok degi§ik §eyler zikretmi§
tir. Selefilerjn c;ogu bunlan inkar ederler. ibn Teymiye'nin fetvalann
dan birinde denir ki : Zahidlerin ve sufilerin birc;ogunun dilinde dola§an 
isimlerden Gavs'm Mekke'de ol'dugu, dort Evtad, yedi Kutub, kirk Eb
dal, tic;ytiz Necib bulundugu sozlerine gelince, bunlar Allah'm kitabmda 
bulunmayan ve peygamberden ne sahih senedle, ne de zay1f senedle nak
ledilmemi§ alan §eylerdir. Bundan sadece Abdal lafz1 zikredilmi§tir ki, 
bu zikredilen §amh bir hadis ravisinin Hz. Ali'den kopuk bir isnadla ve 
yine merfU' olarak Hz. Peygambere atfettigi §U sozdur : §am halk1 ara
smda k1rk Abdal vard1r. Bunlardan biri oldtigtinde Allah Teala bir 
ba§ka ki§iyi onun yerine ge<;irir. Selef-i Salihinin sozleri arasmda bu 
komida hic;bir §ey yoktur. Ben ise §airin dedigini derim : 
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Ben sadece bir kabiledenim ki; o yamhrsa ben de yamlmm. 
Kabilem dogruyu bulursa ben de dogruyu bulurum. (Alusi, Ruh 

el-Maani, VI, 94- 95) . 

- ----oOo---
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15 - Ey ehl-i kitab, size peygamberimiz gelrni~tir, 
kiUtbtan gizleyip durdugunuzun c;ogunu size ac;1k9a anla
tir ve c;ogundan da gec;iverir. Gerc;ekten Allah'tan size bir 
nur ve apa<;Ik bir kitab gelmi~tir. 

16 - Allah onunla, nzasm1 gozetenled selamet yolla
nna iletir_ hniyle onlan karanhklardan ayd1nhga 91kanr 
ve dosdogTu yola iletir. 

Allah Teala yi.ice zatmdan bir haber olmak i.izere; Rasuli.i Muham- . 
med'i hidayet ve hak din i.izere bi.iti.in yeryi.izi.ine peygamber olarak gon
derdigini, onun arabm, arab olmayanm i.immi ve ehl-i kitab'm peygam
beri oldugunu haber veriyor. A:Ynca kendisine belgeler verdigini, hak 
ile batllm arasm1 bu belgelerle ay1rd1g1m bildiriyor: «Ey ehl-i kitab, 
slze peygamberimiz gelmi§tir. Kitabdan gizleyip durdugunuzun gogunu, 
size ag1kga anlatlr ve gogundan da gegiverir.» Sizin tebdil, tahrif ve 
te'vil ederek Allah'a iftira ettiginiz §eyleri size ag1klar. Ag1klantnasmda 
fayda olmay1p sizin degi§iklige ugratt1gm1z birgok konuda da konu§
madan gegiverir. Hakim, Mi.istedrek'inde Hi.iseyn ibn Vak1d kanahyla .. . 
Abdullah ibn Abbas'm §Oyle dedigini nakleder : Kim, recm'i inkar eder
se, Kur'an'I hig hesaba gelmeyecek tarzda inkar etmi§ olur. Qi.inki.i Allah 
Teala'mn «Ey ehl-i kitab, size peygamberimiz gelmi§tir, kitabdan giz
leyip durdugunuzun gogunu size ag1kga anlatlr ve gogundan da g~ive
rir.» buyrugu ile gizlediklerini ifade ettigi §eyler arasmda reciin de bu
lunmaktaydL Hakim, bu hadisin isnadmm sahih, ancak Buhari ve Mi.is
lim'in tahric etmemi§ olduklanm soyler. 

I • 
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Ve ardmdan Allah TeaJa, §erefli peygamberine inza.I buyurdugu 
yi.ice Kur'an'I haber veriyor. Ve §Oyle diyor : ccGerc;ekten Allah'tan size 
bir nur ve apac;1k bir kitab gelmi§tir. Allah onunla, nzasm1 gozetenleri 
selamet yo!.larma iletir.)) Kurtulu§, selamet ve dogruluk yollarma got\i
ri.ir. c<izniyle onlan karanhklardan aydmhga c;1kanr ve dosdogru yofa 
iletir. )) Her ti.irli.i tehlikeli noktalardan kurtanr. Yollarm en ac;1gm1 on
lerine serer, kac;m1lacak yollardan onlan kac;mdmr. Onlan i§lerin en gii
zeline muvaffak k1lar, sap1khg1 gidererek en dogru yola yonlendirir. 

- ---- i Z A H 1 -----

iyi bil ki, Allah Teala Hz. Peygamberi bir nur olarak gondermi§tir. 
Bu nur, insanm Allah'tan . ald1g1 k1smetin gerc;ek §eklini ac;1klar. Allah 
Teala kendisine mlr adm1 vermi§tir. <;unkii «Allah goklerin ve yerin 
mlrudur)) buyurmu§tur. Gokler ve yerler adem karanllgmda gizliydi
ler, Allah Teala onlan varhk aydmhgma <;1kard1 ve Rasuli.ine mlr ad1m 
verdL <;i.inkii. Hakk'm, kudret mlru ile adem karanhgmdan ac;1ga c;L.Imr
dlgl ilk §ey, Muhammed (s.a.) in nuru idi. Nitekim, «Allah Teala'mn ilk 
yaratt1g1 -?ey benim nurumdurn buyurmu§tur. Daha sonra ic;imdeki 
nurlanyla birlikte alemi halketti. Mevcudat, Muhammed'in nurunun 
varhgmdan ayan olunca, ona nur adm1 verdi. Binaenaleyh icada en 
yakm olan, nur adma en yakm olmas1 gerekendir. T1pk1 ruhlar aleminin 
cisimler aleminden daha c;ok icada yakm olmasl sebebiyle nurlar ale
mine, bu isim verilrni§ oldugu gibi. Ulvilere de si.iflllere nisbetle nurani 
ismi verilrni§tir. Oyleyse mevcudatm icada en yakm olam peygamberin 
nurundan olduguna gore, onun Nur ismini almas1 daha uygundur. Bu
nun ic;in Hz. Peygamber; ((Ben Allah'tamm, mi.i'minler de bendendir)) 
buyurmu§tur. Allah Teala da; uDogrusu Allah'tan size bir nllr gelmi§
tir,ll buyurmw~tur. Hz. Peygamberin §6yle dedigi nakledilir; Ben, Ademin 
yarattlmasmdan ondortbin yll evvel Rabb1mm huzurunda bir nur idim. 
Adem o nurla tesbih eder, melekler de onun tesbihine i§tirak ederlerdi. 
Allah Teala Actem'i yaratmca bu nur, o'nun sulbi.ine verildi. ibn Abbas 
nakleder ki, Rasulullah (s.a.) §Oyle buyurmu§ : Allah Teala Adem'i ya
ratmca, beni o'nun .mlbi.ine girdirerek yeryi.iziine indirdi. Sonra Nuh'un 
sulbi.ine vererek gemiye bindirdi. Sonra ibrahim'in sulbi.ine attl. Allah 
Teala beni, temiz rahimlerden §erefli sulblerden birbirine ge9irerek hie; 
bir koti.iliik yapmaml§ olan anne ve babamm sulbiinden diinyaya ge
tirdi. ( .. . .. . . . ) 

Orner ibn Hattab (r.a.) der ki ;Rasulullah (s.a.) §byle buyurdu : 
Adem suc;unu itiraf edince, dedi ki; ey Rabb1m, habibin Muhammed hak
kma Senden beni bagi§lamam dilerim. Allah dedi ki; ey Adem, Muham-
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med'i nas1I bildin, daha ben o'nu yaratmad1m ki? Adem dedi ki: Sen 
beni kendi elinle yarattm, yaratlp ruhundan iiflediginde ba.§lml kal
d!rdlm ve ar§'m ayaklarmm iizerinde <<Lailahe illallah Muhammediin · 
Rasulullahn yaz1h oldugunu gordiim. Bildim ki, Sen kendi adma yara
tiklarmm en sevgilisi olanm ad1m ekledin. Allah Teala dedi ki; dogru 
soylersin ey Adem, o, Benim i\!in yaratlklarm en sevimlisidir. Oyleyse 
seni de, o'nun i\!in bagi§ladim. Muhammed olmasayd1 seni yaratma·zd1m. 
Bu hadisi Beyhaki, Delail isimli eserinde rivayet eder. (ismail Hakkt 
Burse vi, Ruh el-Beyan I, 369 - 370). 
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17 - Andolsun ki; A1lah ancak Meryem oglu Mesih' 

tir, diyenler kafir olmu~Iard1r. De ki: Eger, Meryem oglu 
Mesih'i, anasm1 ve yeryi.i.ziinde olanlann hepsini helak et 

. mek isterse; kim Allah' a kar~1 koyabilir? Goklerin, yerin 
ve aras1ndakilerin miilkii Allah'1nd1r. Diledigini yaratlr. 
Ve Allah her ~eye Kadirdir. 

18 - Yahudiler ve H1ristiyanlar dediler ki: Biz, Al 
lah'm ogullan ve sevgilileriyiz. De ki : Oyleyse giinahiniz
dan dolay1 size neden azab ediyor? Hay1r, siz O'nun yarat
tlgi insanlarSlllJZ. Diledigini bagi~lar, diledigine azab eder. 
Goklerin, yerin ve ikisinin aras1ndakilerin miilkil Allah'In · 
d1r. Doni.l.§ de O'nad1r. 
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Yahudi ve Huistiyanlann Bo§ iddiruan 

Allah Teala; Meryem oglu Mesih hakkmdaki iddialan dolayisiyla 
H1ristiyanlarm kufrune hukum veriyor ve bunu a~1k~a ilan ediyor. 
Meryem oglu isa Allah'm kullarmdan bir kul, yarat1klarmdan bir ya
ratlk oldugu halde, onlar kendisinin tann oldugunu iddia ediyorlardi. 
Allah, onlarm soylediklerinden yti.ce ve munezzehtir. Ve ardmdan da 
Allah'm e§ya uzerindeki kudretini, her §eyin O'nun hakimiyeti ve sal
tanatl altmda bulundugunu haber vererek buyuruyor ki: «De ki: Eger 
Meryem oglu Mesih'i, anasm1 ve yeryuzunde olanlann hepsini helak et
mek isterse, kim Allah'a kar§I koyabilir?» Evet, Allah bunu isterse onu 
engelleyecek kim vard1r? Veya bu davram§mdan O'nu kim dondurebilir? 

«Goklerin, yerin ve arasmdakilerin millku Allah'md1r. Diledigini 
yaratlr.» BU.tun mevcudatm yaratam, maliki O'dur. Dedigini yapmaya 
gucu yeten O'dur. 0; kudreti, saltanat1 ve adaleti sebebiyle yaptlkla
rmdan sorumlu degildir. Bu ayet H1ristiyanlara reddiyedir. K1yamet 
gi.inune kadar ard1 arkas1 kesilmemek U.zere Allah'm la'neti onlarm 
ti.zerine olsun. 

Bilahere Allah Teala, Yahudi ve Hiristiyanlann yalan ve iftirala
nm reddederek buyuruyor ki: «Yahudiler ve H1ristiyanlar dediler ki; 
biz, Allah'm ogullan ve sevgilileriyiz.» Biz, Allah'm peygamberine men
sub olanlanz. Peygamberler ise, Allah'm ogulland1r. Allar, onlan des
tekler ve dolayiSiyla Allah bizi sever. Kendi dini kitaplarmda da Allah'm 
kulu israil'e (Hz. Ya'kub) §oyle dedigini naklederler : Sen benim ilk 
oglumsun. Bu kitaplanm te'vil edilmeyecek §ekilde yorumlayaTa'k tah
rif ettiler. Onlann zekilerinden mti.slti.man olan bir~oklan Yahudiled bu 
hususta reddederek; bu ifadenin Yahudilere gore §eref ve sayg1 ifadesi 
oldugunu belirtmi§lerdir. Keza Hiristiyanlar da, kitablarmda Hz. isa'
nm kendilerine; Ben, benim ve sizin babamza, yani benim ve sizin 
Rabb1mza gidiyorum, demi§ti. Bilindigi gibi Hiristiyanlar Hz. isa'nm 
tanrmm oglu oldugunu iddia ettikleri halde kendilerinin tannmn c;o
cuklan olduklanm soylemezler. Sadece tann katmda saygm ve §erefli 
olduklanm iddia ederler. Bunun i~in de, «Biz, Allah'm c;ocuklan ve dost
lanyiZ.l> derler. Allah Teala da onlan reddederek buyuruyor ki: «De ki; 
oyleyse gti.nah1mzdan dolay1 sizi neden azab ediyor?» Yani siz, iddia 
ettiginiz gibi, tanrmm ogullan, sevgilileri iseniz, nic;in kti.friinuz, -iftira
mz ve yalanlamamz nedeniyle size cehennemi hazirlami§tlr? Sufi §eyh
lerinden bir k1sm1 fukahadan baziSma §oyle demi§lerdir : Dos_tun dostu 
azabland1rmayacagm1 Kur'an'm neresinde goriiyorsunuz? Fakih bu so
ruya cevab verememi§. Bunun· U.zerine Sufi bu a yeti okumu§ : «Oyleyse 
gunahlanruzdan dolay1 size neden azab ediyor?>> Hasan da bOyle soyle
mi§tir ki, imam Ahmed ibn Hanbel'in Mti.sned'inde bunun bir de delili 
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vard1r. ~oyleki !bn Ebu Adiyy ... ·Enes !bn Malik'ten rivayet eder ki; 
o, §oyle demi§ : Rasulullah (s.a.) ashabmdan bir toplulukla birlikte gi
derken yolda bir ~ocuga rastlaml§. <;ocugun annesi, toplulugun geldi-' 
gini gorunce ~ocugunu ezmelerinden korkarak ~ocuguna dogru ko§mU§ 
ve; yavrum, yavrum demi§. Sonra vanp ~ocugunu almi§. Bunun uze
rine topluluk demi§let ki: Ey Allah'm Rasulu, bu kadm ~ocugunu ate§e 
atar m1 hi<;? Rasulullah (s.a.) onlan dinleyerek buyurmu§ ki: Hay1r,· 
Allah'a yemin ederim ki; o, sevgilisini ate§e atmaz. Bu rivayet yalmzca 
Ahmed ibn Hanbel tarafmdan na}5ledilmi§tir. 

«Hay1r, siz O'nun yarattlg1 insanlarsm1z,» Yani, sizin orneginiz 
Adem ogullanmn aymd1r. Allah ise kullarmm butun davram§lanna huk
medendir. r<Diledigini bagi§lar, diledigine azab eder.» Diledigini yap
makta serbesttir. O'nun hukmunun ta'kib~isi yoktur. Ve o, hesab1 ~a
buk gorendir. 

«Goklerin, yerin ve ikisinin arasmdakilerin miilku Allah'md1r.» 
O'nun mtilku buttin varllklara §amildir. Her §ey O'nun kruhrma ve sal
tanatma baglld1r. <•DOnti§ de O'nad1r.» DOnti§ O'nad1r. 0, rkullarma di
ledigi gibi hukmedecektir. Zulmu reva gormeyen Adil O'dur. 

Muhammed !bn !shak der ki : Muhammed ibn Ebu Muhammed 
!krime'den veya Said ibn Cubeyr'd~n. o da Abdullah ibn Abbas'tan nak
letti ki; o, §oyle demi§ : Nu'man !bn Ada, Bahri !bn Amr, ~a's ibn Adiyy, 
Hz. Peygambere gelerek onunla konu§tular. RasUlullah da kendileriyle 
konu§tu ve onlar1 Allah'tan korkmaya ve azabmdan ka~mmaya davet 
etti. Onlar; ya Muhammed, bizi ni~in korkutacaksm? Biz, AUah'm 
<;ocuklan ve dostlanytz, dediler. T1pk1 Hiristiyanlarm soyledikle.ri gibi 
soyleyince Allah Teala bu ayet-i kerime'yi inzal buyurdu. !bn Ebu Ha
. tim ve ibn Cerir Taberi de bu hadisi rivayet ederler. Keza !bn Ebu Ha
tim ve !bn Cerir, Esbat yoluy~a Suddi'den naklederler ki; bu ayet-i ke
rime'de yer alan «Biz, Allah'm ogullanytz. ~. sozii hakkmda onlar 
§oyle demi§lerdir: Allah Teala israil'e (Hz. Ya'kub) vahyetti ki; senin 
<;ocuklanm _:_ilk ~ocuklanm-· Allah ate§e girdirecektir. Onlar ate§te 
40 gece kalacaklar, ate§ onlan temizleyip, hatalanm tiiketecek. Sonra 
bir miinadi §Oyle seslenecek : israilogullarmdan siinnetli olan herkesi 
cehennemden <;Ikarm. Onlar da, cehennemden <;Ikacaklar. i§te onlarm 
«Sayi11 giinlerden brujka bize ate§ degmeyecektir.» sozlerinin g-erek~esi 
budur. 

---·-·-- 1 Z A H I-----

«Allah o Meryem'in oglu Mesih'tir, diyenler kasem olsun ki, kat'iy
yen kiifr ettiler.» Burada bunu kimlerin soyledigi tasrih edilmiyor. Fa

Tefsir, C, V. F. 137 
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kat bunlann yahudilerde degil, ancak «Biz Hiristiyamz» diyenler ara
smda bulunacajp zahirdir. Nasaramn bunu inkar ettikleri nakl edil
mi§tir. Filvaki, umumiyetle teslise kail olan H1ristiyanlarm boyle miin
hasiran birlik isnadm1 inkar etmeleri laz1m gelir gibi de goriiniir. Bunun 
ic;;in baz1 miifessirler bu soz h1ristiyanlar arasmda ittihada kail olan 
gayr-i muayyen bir f1rkamn mezhebi bulundugunu, baz1s1 ise bu ayetin 
Ya'kubiyye' mezhebi, gelecek olan ( ~~ .:.J~ ~1.;,1 1}\.i .i:!.:UI fi .uJ ) 

ayetinin de Melkaniyye mezhebi hakkmda nazil oldugunu soylemi§ler
dir. Diger ara·§tlrmaci miifessirler ise «NasaraJlZ» diyenlerin hepsinin 
mezhebleri sarahatan olmasa 'bile iltizamen bu oldugunu anlatmi§lar
dir. Qunkii bunlar, umumiyetle Mesih'e ilah dedikleri gibi «eb, ogul, 
ruh 'tic;; ilah bir ilahtlr. Uluhiyyet cevheri birdir» diye teslis z1mmnda 
·bi.r de tevhid iddia ettiklerinden hakikatte «Allah Mesih'ten ibarettir» 
demi§ oluyorlar. Filvaki' teslis-i Nasara'mn iki yiizii vard1r ki; birisi 
§irk 'birisi ittihadd1r. ~irk ile muaheze edildikleri zaman tevhid yiiziin
den ·goriiniirler, ittihad ile muaheze edildikle:fi zaman da ((biz iic;; diyo
ruz» derler. H1ristiyanlar, Baba-Ogul-Ruh'iil-Kudiis diye ay1rd1klan iic;; 
ilah1 bir Allah olmak iizere birle§tirdikleri zaman bu vahdetle Mesih'i 
kasdederler, Baba ve Run:iil-Kudiis'iin ogulda tecessiidiinii · miilahaza 
ecierler ki, i§te «Allah Meryem oglu Mesih'ten ibaretn dedikleri budur. 
Kiifr olmak i<;in .nMesih ilahtlr)) demek dahi kati oldugunda §iibhe yok 
ise de, b6y~e uemek ((Mesih, Allah'tlr veya Allah Mesih'tir» demenin aym 
olmadlg1 cihetle buna Nasara mezheblerinin hangisi sarih ve hangisi 
z1mni bir sureotte temas edecegini biraz miilahaza . edelim : 

Ev\rela: Allah bir ozel isim oldugu gibi Meryem oglu Mesih isminin 
de §ahsl ifade eden bir ozel isim oldugu zahirdir. Bunun ic;;in <<Allah 
Meryem;in oglu Mesih'tir)) demek Allah He Mesih arasmda Mesih isa'
dir, demek gibi tam bir §ahsi ittihad iddia etmektir. Ve boyle diyenler, 
Mesih'i ancak lahuttan ibaret bir §ahsi hiiviyyet farz etmi§ olurlar. Ve 
Meryem oglu olan bir §ahs-1 insaniden insaniyyeti nefyedib onu yalmz 
lahut olarak almi§ olurlar. Bu surette «Allah, Mesih'tir)) demek «Mesih 
Allah'tlrn demenin aymd1r. Mantiken birisi digerine kar§It olur. 

ikinci olarak : .H1ristiyan liderlerinin iddia ettikleri gibi Mesih'in, 
lahuttan ba§ka bir de nasutu bulundugu, Mesih'in hem tam bir ilah, 
hem de tam bir insan ve hatta bir kiilli insan oldugu tasavvur edildigine 
g6re; mezkur soz, «Allah bir insandad1r veya bir nevi' insandir» demek 
gibi bir ittihad-1 ciiz'i veya hulul iddia etmek olur. Bu takdirde «Allah; 
Mesih ibn Meryem'dir» sozii, Mesih aynen Allah'tlr, demek olmazsa da; 
Mesjh'in baz1s1; bir ciiz'i veya ciiz'isi Allah'tlr, Mesih'in haricinde Allah 
yoktur, fakat Mesih'de , Allah' dan ba§ka bir §ey de bulunabilir, demek 
olur. · ' 
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Mesih hakkmda biitiin hiristiyanlarm akidesi, iig mezhebe aynl
mi§tlr. Bir kiSmi Mesih'de ancak bir tabiat, diger klsm1 iki tabiat ta
savvur ederler. Bir tabiat tasavvur edenlerin baziSl yalmz nasut demi§, 
diger baz1s1 da yalmz lahut oldugunu iddia etmi§tir. Birine gore Mesih 
ilah degil, ancak bir insand1r, digerine gore de insan degil, anca'k bir 
ilaht1r. Digerleri ise Mesih'te biri lahut biri nasut iki tabiat var demi§ler 
ve bu nasutun kiilli veya ciiz'i olup olmadigmdan da bahseylemi§lerdir. 
Onceleri iskenderiyye ke§i§ler1nden olub Aryan mezhebinin sahibi olan 
Artus ve tarafdarlan cidden muvahhid idiler. Bunlar isa aleyhisselam'm 
bir kelimetullah olduguna ve fakat Allah'm altmda olup mahluk bulun
duguna ve Hazreti isa'mn bir ilah degil mahluk bir ekmel insan oldu-

' . guna kail idiler. Arius, Nasraniyyeti ibtida kabul eden Istanbul banisi 
birinci Konstantin zamanmda idi. Konstantin, kendisi ve bir kag halefi 
bu mezhebde bulunuyorlardL Hn'istiyanl1gm resmen zuhurundan daha 
evvel Antakya patriki olan Paul de Samesate ve buna tabi olanlar dahi 
gergekten tevhid ehli idiler. Bu zat ccisa aleyhisselam, diger Peygam
berler gibi Allah'm kulu ve Rasul,ii'diir. Allah o'nu Meryem'in rahminde 
erke'ksiz halk etmi§tir. Hazreti isa bir insandir, o'nda ilahiyyet yoktur: 
Kelime nedir? Ruh'iil-Kudiis nedir? Bilmem diyordu. Keza Nasraniy
yetin resmen zuhurundan sonra birinci Konstantin'in oglu ikinci Kons
tantin zamamnda istanbul patriki bulunan ccMakedonyos» dahi mii
cerred tevhide kail oluyor» Hazreti isa mahluk bir kul, bir insand1r, 
sair peygamberler gibi bir nebi ve rasuluUah'tlr, isa Ruh'iil-Kudiis ve 
Allah'm bir kelimesidir, lakin Ruh'iil-Kudiis ve kelime mahlukturlar, 
diyordu. Biitiin bu mezhebler, bir Allah tamyor ve Hazret-i isa'da yalmz 
bir nasuti mahiyyet goriiyorlardl ki, asll , ccApostolik» yani havari mez
hebi addedilmesi Iaztm gelen H1ristiyan inanc1 da boyle olmak iktiza 
ederdi. .Ayetin bu mezheblere taalluku yoktur. Fakat yine bi'rinci Kons
tantin zamamnda (M. 325) tarihinde iznikt'e yap1lan ilk Sinodda, iki 
bin kirk sekiz piskopos toplamp ic;:lerinden ad1 gec;:en Arius harig birakil
mak ve onun aleyhinde miittefik olmak iizere iic;:yiiz onsekiz ki§i se~il
mi§ ve bunlar iskenderiyye patrikinin ba§kanllgl altmda igtima ederek 
Aritis'u tekfir ve teslisi takrir edip ilk olarak Nasraniyyet kanunlanm 
vaz'eylemi§lerdir. Bunlann kabul ve ne§rettikle-·i i't'ikad §U idi: ccbiz 
her §ey'in maliki, goriilenin goriilmeyenin s8Jni'i ~lan bir ilah babaya 
ve bir ogula: bir Allah'm bir oglu, biitiin mahlukatm bikri ve masnu' de
gil babasmm cevherinden hak bir ilah'tan hak bir ilah biitiin alemler 
ve her §ey onun eliyle diizenlenmi§, bizim ic;:in ve bizim halas1m1z ic;:in 
Semadan inmi§ ve Ruh'iil-Kudiis'ten tecessiid eyleyip bakir Meryem'
den dogmu§ ve Filatos zamamnda as11lp defnolunmu§ olan ve sonra 
iic;:iincii gun kalk1p Semaya c;:1kan ve babasmm sagmda oturan ve olii
lerle diriler arasmda hiikiim vermek ic;:in bir kerre daha gelmege haz1r 
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fbulunan Yesu' Mesih'e iman ederiz. Bir de Ruh'iil-Kudiis'e, babasmdan 
~lkacak alan rUh~1 Hakk'a ve giinahlan magfiret i~in bir vaftize -Ma'
mudiyeye- ve kudsiyi Mesih'i Katalik b~r cemaata ve bedenlerimizin 
k1yamma ve sansuza degin siirekli hayata da iman ederiz ve «bir vakit 
var idi ki, Allah'm oglu yak idi» diyenleile «Allah'm oglu kendisiyle tek 
cevher degildir» diyenlerin Katalik kilisesi tarafmdan kafir i'lan alu
nacaklanm beyan eyleriz.n demi§ler ve artlk bu mukarrer resmi mezheb 
i'lan olunmu§ idi. · 

GOriiliiyar ki; bunlar, ilk iman f1krasmda evvela Allah'1 Mesih'in 
gayn gibi gosterdikleri halde, ikinci alarak Ye~\!' ha:kkmda «'babasmm 
cevherinden bir iHih-1 hak'tan bir ilah-1 hak» diye teslisin uknumlanm 
toplay1b ii~iinii de uluhiyyetle bafba cevherinde ittihad ettirm'i§ler, sanra 
da Mesih'i tutup Allah'm sag tarafma yani iiStiine oturtmu§lardlr ki, 
bunun · «Allah'1 makammdan azletmek ve hakikaten Allah Mesih'ten 
tbarettir» demek oldugu a§ikardlr. 

ikinci alarak, bunlarm ikinci iman f1krasmda Ruh'iil-Kudiis'ii ((ba
basmdan ~Ikacak alan ruh-1 hak» diye tavsif ve tefsir ederek ifraz et
meleri de §ayan-1 dikkattir. Dogrusu bununla ge(!mi§ kitablardaki Ha
tem'iil-Enbiya'mn miijdeleni§ini tesbit eylem~lerdir. Qiinkii bu f1kra, 
bilhassa incil'deki ((ben gidecegim ve size benden sanra kendi nefsin
den soylemeyen paraklit, hak rub gelecek ve her §ey'i ta'lim edece..,k ve 
benim soyledigim §eyleri de size tezkir eyleyecektir» diye Hazreti isa'mn 
kendisinden sanra gelecegini teb§ir eyledigi ahir zaman peygamberine 
aid aldugu pek a§ikardlr. Burada Ruh'iil-Kudiis'iin ruh-1 Hakk ile tefsir 
alunmas1 ve bunun a zaman heniiz gi:indertlmi§ almay1p ileride Allah 
tarafmdan gelecegini anlatmak iizere Nasara ta'biriyle «ba:basmdan 
~rkacak alan» diye tavsif edilmesi ve bir de Hazreti isa'nm bir daha 
gelmesi mes'elesinden sanra bunun aynca tasrih edilmi§ bufunmas1 te
mamen g<>sterir ki; bu Ruh'iil-Kudiis'ten murad, once isa'mn kendisin
den tecessiid ettigi soylenen Ruh'iil-Kudiis'iin aym degil, bil'ahere Al
lah'dan gelecek alan Ruh'ul-Hakk ile tefsir edilmi§ bir Ruh'iil-Kudiis'
tiir. Bundan da dagrudan dagruya Hatem'iil-Enbiya imam kasdedilmi§ 
bulundugu a§ikard1r. 0 zaman iznik Sinodu heniiz bi'set-i Muhamme
diyye kar§Ismda ·bulunmadtgmdan bunu kendi 1sblahlarma gore kitab
larmdan gelecege dair bir miijde alarak telhis etmi§ler ve ozel tnaksada 
tabi olmam1§lard1r. Filvaki' ge~mi$ kitablarda Allah' dan gelecegi mev'ud 
alan o ruh-I Hakk, bu kararaan ii~ as1r sanra bi'seti Muhammediyye ile 

gelmi§ ve taraf-t 1Iahi'den ( r-=:.s '- 1·.,.,;.s ~ ~ L.:.l_,.....J ~·\.:.:- ..l.i y~l JAil: 
y~l ,:r :;~ ) hitabiyla Ehl-i kitab'a bu hakikati tezkir ve ihtar ~y

lemi§tir. iznik Sinadu, Mesih'e iman f1krasmda ihl,as ve a<;Ikllgi beniln
semeyip ( ;..L..ill 'I .L..U.JI ; 1......11 · L:.. · l.i ) mediUlii iizere - ~Y-I.T . .J .J ~ -r 
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mahza Aryos ve Aryanileri tekfir i~in harekete gelm~. hakikat-i Lsa'y1 
gayr-1 masm1' ve fakat Meryem'den mutevellid olmak gibi mutenak1z 
bir talnm evsa.f ile tasvir ve hakika,t-1 ilahiyye ile ce,vhe:rde tevhid ederek 
bir taraftan teslis, ·bir taraftan ittihad ve sonra Mesih'in Allah'a ustun
lugu davalanm ibtiva eden, bat1l oldugu apat;1k olan bir muamma ile 
gert;egi gizleyip kar1§tlrm1§ ve bu suretle halefleri i~in zahir ve bedihi 
alan hakikatleri inkara vesile olacak bir tartl§ma ba§lang1c1 ve bir sa
plkhk muammas1 ortaya koymu§ bulundugundan Allah ile peygamber:i, 
malik ile memluku, sani' ile masnu'u i~it;e girdirip karl§t1ranlar bu da
lalet <iugumu gozleri, gonulleri karartrm§ Allah bilinmez olmu§, Allah'
dan gelecegine iman edilen rfth-1 Hakk blisbutUn unutulmU§, sonraki 
katolikler de bunun oguldan, yani Mesih'ten dahi ~1:kmas1 ~arttlr, diye 
bir kayd daha ilave eylemi§, o mujde-i Ezeliyye, o nur-i Mubin parlad1i?;l 
ve ( ...... ..uJ\ L .J ..r. .,L:,..I.:!\ ) ge·reg:ince Hazreti Mesih'i kudsiyet ll~ tasdik 
ve te'yid ederek butun be§eriyyete hak dini ta'lim ve Mesih'in davetini 
haklnyla ihtar ve hatirlatt1g1 ve yeryti·zunde melekut-1 ilahiyye'y'i butun 
alemine gosterdigi halde «bu Nasraniyyet - i~inden ve ,Nasara Kilisele
rinden t;1kmadl» diye inkara sap1lrm§ ve hala sapilmaktacilr. Sonraki 
Hiristiyanlar, hakk1 inkar hususunda daha ziyade ifrata gitmi§ olmakla 
beraber buttin bunlann sap1khgmm men§ei iznik Sinodunun bu mute
nak1z muammas1 oldugundan «Allah Meryem'in oglu Mesih'ten ibaret
tir>> diyen ittihad veya hulul; kufrtinden yalmz Panteistler, Monofizitler 
Ya'kubiler degil iznik Sinodundan i'Ubaren Melekaniler ya'ni Katolik 
ve Ortodokslar dahi mes'\Udurle:r. 

Mufessirler ·burada, H1ristiyan mezheblerinden ba§hca Mele!kaniyye, 
Nastt'\riyye ve Ya'kubiyye mezheblerini mevzu-u bahs etmi§lerdir. Qtin
ku :bunlara muhtelif mezheblerin umdeleri nazanyla bak1labilir. Bi
naenaleyh hakikati anlamak i~in bu mezheblere bir atf-i nazar etmek 
icab edecektir. · 

Melekaniyyt Yahut Melikiyy~ Veya Melkit Mezhebi: 

Esasen ibranice melk kelimesinden almml§ olup hukumdar f1rkas1 
manas1yla Katoliklige ve Ortodoksluga 1tlak edilmi§ bir isimdir. Ve bu
gtin Rum katoli:klerine «melkit» denilmekted'ir. Frenklerin . «Larusn 
lugatinde der ki: «Melkit», otikenler tarafmdan Katoliklere verilmi§ bir 
isimdir. Ve o zamandan ber'i Grek ortodokslannda kalrn1§t1r. Be§erellu
gatmda ise, (M. 451) tarihinde akdedilen dordtincu Konsilin karanna 
tabi' olanlarm ismidir ve bu isim, o zaman Otikenler tarafmdan Orto
dokslara verilmi§tir, der. Dordtincu hicri as1rda yet1§mi§ olan Ende
liislu ibn Hazm C<Fisal» adh eserinde demi§tir ki: Bu g:iin Nasara f1r
kalarmm ba§hcalar1 Melekaniyye, Nasturiyye, Ya'kubiyye olma·k uzere 
tit;ttir. Ve en buyiikleri Melekaniyye f1rkas1d1r ki, Habe§ ve Nube'den 
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maada miiluk-i Nasaramn hepsinin ve yine Habe§ ve Nube'den maada 
Nasara memleketlerinden her birinin bilumum ahalisinin islam tilke
lerinden Afrika, Sicilya ve EndUIU.s hiristiyanlarmm hepsinin ve §am 
Nasrasmm ekserisinin mezhebidir. Ebu Hayyan da, EndtilU.s Nasarasi
mn Melekani oldugunu ve <<Mesih Allah'tlr» dediklerini zikrediyor. ilk 
iznik Sinodundan sonra Konstantin'in oglu ikinci Konstant1n zama
nmda istanbul patrfki olan <<Makedenyos», Arius gibi Ruh'iil-KudU.s ve 
kelimenin mahluk oldugurtu · ve isa'mn mahlUk bir insan ve bir Pey
gamber bulundugunu tasrih ederek mticerred tevhide kail olmu§, Kons
tantin de bunu tervic etmi§ idi. Bil'ahare biiytik «Theodosl> zamamnda 
ytiz elli Piskoposun toplanmasiyla Konstantiniyye'de ikinci Sinodda, bu 
Makedonyos ve taraftarlan aforoz edilmi§ ve Aiius·~ulardan sonra Ma
kedonius~ular da, kaldmlm1§ mezheblerden olmu§tur. Sonra Erme
nistan'm istiklal kesbettigi kti~tik «Teodoslos» zamanmda (M. 428) is
tanbul patrlklerinden «Nestorius» Allah Teala'mn birtek olup Baba
ogul-Ruh'iU-KudU.s yani vticud, ilim, hayat ti~ uknumu bulundugunu ve 
ii~ uknumun, z.at-1 ilahi tizere ne zaid ne de aym olmad1gm1, Hazreti 
isa'da biri ·ruhani ·ve ilahi, biri de cismani ve nasuti iki §ahsiyyet bulun-

' dugunu, Meryem'den dogan ancak insan olup nahm ancak ilahdan dog
dugumi ve kelimenin cesedi isa ile ittihad1 - Melkaniyye'nin dedigi 
gibi- i~i~e girme, z1rhlanma suretiyle olmay1p gtine§in pencereye veya 

. billure i§rak1 gibi i§rak suretiyle oldugunu kabul etmi§ ve bu suretle 
Nesturiyye mezhebi teesstis eylemi§ oldugundan Efes (Ayaslug) §eh
rinde iki ytiz piskopostan mtirekkep olarak ii~tincti Sinod toplamp bunu 
aforozla tel'in ederek nefyetmi§ler (431) bu suretle Nesturilik de kald1-
nlrm§ mezheblerden olmu§tUr. Fakat Nestorius durmam1§ Mls1r'a git-1 
mi§, mezhebini ne§retmi§ ve baghlan ~ogahp muhalifleriyle harb ve 
k1tal vaki' olmu§ ve bir vak1t bu mezheb sonmti§, sonra Nusaybin Mat
ram «Bersuman tarafmdan ihya edilrni§, Musul, Irak, Faris ve Horasan 
h1ristiyanlan arasmda hakim olmu§tur. Bugtin de Musul ve civarmda 
mevct1ddur. Nesturilige kar§1 mticadele ederken istanbul patriklerin-

. den <<Otikes» bil'akis Hazreti isa'da lahuttan ibaret olmak tizere ancak 
bir tabiat bulundugunu ve tecesstidden i'tibaren lahutun nasutu yut
ffiU§ oldugunu ve binaenaleyh oldtirme ve asllmanm lahuta taalluk et
tigini iddia etmi§ ve bu suretle Firenklerin «Monofizit veya Monofizizm» 
ta'·bir ettikleri ittihad-1 §ahsi mezhebi zuhur eylemi§ bulundugundan 
amlan kii~tik Teodosios'un halefi Merkm zamarunda (M. 451) istan
bul'da Kad1koy'de ti~ytiz otuz piskopostan mtirekkeb dordtincti Sinod 
Otikes aleyhinde i~tima' etmi§ fakat bu i~tima'da Ya'kubiler ~1k1b mu
halefette bulunmU§, binaenaleyh Sinodun karanm benimseyen ~ogun
lugun mezhebine muhalifleri melkit nam~m vermi§ler . . Bundan sonra 
Ya'kubilik de hayli yay1lm1§. Mark1ya'mn halefi 'btiyiik Liyon'dan son-
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ra ktic;tik Liyon sonra Zenon, sonra Nestas hep Ya'kubi mezhebinde 
imi§ler. Soma Justin htikumete gec;ince Ya'kubilerden pek c;ogunu 51-
dtirmti§, daha sonra Justanus zamanmda da M1s1r iilkesinde Ya"kubiler
le Melkaniler arasmd~ bir ihtilal ve saNa§ olmu§tur. 

i§bu Ya'kubiyye mezhebi, once istanbul rehiblerinden olup Antakya 
patri:ki bulunan Ya'kub Berai «Jakob Baradanya mensubdur ki, mono
fizitlerin en mtiteass1b1~ say1hr. Binaenaleyh bu f1rka muteaddit mono
fizit mezheblerinin umdesi demek oldugundan ctimlesi bu unvan altm
da miilahaza olunabilir. Bul\).ar da, tic; uknuma kail ve tic; Sinod kara
nil!a tabi' olmakla beraber ct6rdlinctiye muhalefet ederek kelimenin et 
ve kana ink1lab e,ttigini, binaenaleyh Allah'm tamamen Mesih oldu
gunu, Mesih'in cesedlnden zahir olan o ve hatta aym bulundugunu iddia 
etm~lerdir. Bir k1sm1 «Mesih Allah'dm> diye tasrih etmi§ler, bir kiSmi; 
lahut nasut ile zuhur edib Mesih'in nasutu hakkm mazhan oldu, fakat 
ne bir ctiz'tin hulttlti ne de sade bir s1fat hUkmtinde olan kelimenin it
t'ihadi yoluyla negil, belki aym ve mesela melegin insan suretinde te
messiilti gibi, demi§lerdir. Ekserisi Mesih; tek bir cevher, tek bir uk
numdur, maamafih iki cevherdendir diye iddia etmi§ler, bazan cevher 
yerine iki tabiattan bir tabiattir, t'a'birini kullanrm§lar ve binaenaleyh· 
kadim ilahm cevheriyle sonradan meydana gelmi§ insamn cevheri nefs 
ile beden gibi ·birle§ip bir cev'her, bir ukmlm olduklar1m, ancak <<ilah 
insan oldun denilemeyib bil'akis insan ilah oldu denilecegini soylemi§ler. 
Nitekim komtir ate§e atlhr ve komtir a'te§ oldu denilir de, ate§ komiir 
oldu denilmez. Hakikatte ise; «o, ne mutlak ate§, ne mutlak komtir degil 
bir kordurn demi§ler, kelimenin de ktilli insan ile degil bir ciiz'i insan
yani 1bir §ahs ile tamamen ittihad ettigine kail olmu§lar ve maamafih 
bu ittihMa imtizac ve tederru' hulul, in'k1lab dahi ta'bir etmi§ler. Lakin 
bu hululti suyun stite kari§masi gibi ciiz'i hulul Ue degil, «ayineye in
san suretinin hululiylen temsil eylemi§lerdir. Melekaniler ise; Mesih'in 
nasutu, ctiz'i v'e §ahsi degil, bir ktilli nasut olduguna kaildirler. Ve 
bundan dolay1d1r ki, papalarda ve azizlerde bundan bir hisse ile kud
siyyet tasavvur etmektedirler. ·Endiillislii ibn Hazm, vaktiyle Ya'kubi
lerin M1s1r miilhakatmda bulunduklanm, Nube'nin hepsi, Habe§'in hep
si ve her ikisinin htikiimdarlarmm Ya'·kubi olduklanm zikretmi§tir. La
rus da diyor ki «Monofizitler, c;ok saglam te§ekkill etmi§lerdi ve bugiin 
iic; mlistakil kili.seye maUktirler: «Ermeni Kilisesi, Suriye Ya'kubiyye 
Kilisesi, M1S1r K1bt Kilisesi.n i§te Katoliklere ve Ortodokslara §amil olan 
Melkaniyye, sonra Nesturiyye sonra btittin monofizitleri temsil etm:=k 
tizere Ya'kubiyye ·bu tic; mezheb muvahhid olan Ariusc;ulardan kat'I na
zarla sair hiristiyan f1rkalarmm ba§hca mezheblerini ihtiva etmekte
dir ki, zamamm1zda bilhassa Protestanhg1 da bu meyanda saymak Iaz1m 
gelir. islam'm zuhur ve te'siri iizerine hicri ikinci as1rdan (145) i'tiba-
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ren kiliselerdek·i hazreti isa, Meryem ve Havariler ve sair onder resim
lerine tapmmamn · putperestlik oldugunu anlayan ve miisliimanlarm 

. i'tirazmdan aciz ka.lml§ olan hlristiyanlar i~inde «ikonoklast» put ki
ranlar namiyle bir f1rka zuhur etmi§ oldugu gibi, istanbul'un miislu
mimlar tarafmdan fethi ve bu suretle Dogu Roma'mn dU.§U§UnU :ptU.tea
klb dokuzuncu hicri as1r sonlarmd;:L ve on altmc1 miladi asrm ba§la
rmda Almanya'da <1Luter» isimli rahibin, papalara kar§l dini ve siyasi 
i'tiraz ve ne§tiyati ile ba§layan ve reform denilen hareket ile Protestan
llk zuhur etmi§ ve ondokuzuncu Konsil olan Latran Sinodunda aforoz 
edilmi§ ve sonra siyasi etkilerle inki§af ederek muteaddid §Ubelere ay
nlnu§ ve nihayet isve~, Danimarka, Prusya, ingUtere, Amerika'da res
mi mezheb ·olmU§tur. 

H1ristiyanllkta, reform denilen dini ve siyasi tahrlklerden ~1kan 
mezheblerin ve f1rkalarm hepsine Portestanllk Itlak olunur ki, 'bunla
rm bir k1sm1 o zaman incil ve ak1l nam1na papalan protesto ederek 
Roma Kilisesinden aynlan katoliklerle te§kil edilmi§, bir k1sm1 da biz
zat Protestan cemaatlanmn sinesinden turemi§tir. Bu suretle diger hl
ristiyan f1rkalarmm hepsine denk denecek kadar Protestan firkalan ha
Sll olmu§tur ·ki, ba§lwalan Luterani•zm, Kalvinizm, Presbiteranizm, An
gilikanizm, Anabaptizm f1rkaland1r. Angilikanizm denilen ingiltere res
mi mezhebi, katoli'klige en yakm bir mezhebdir. Aralarmdaki ba§llca 
fark, ingiliz!erin papayl tammaytp klrall amir ve hakim tammalarl, 
papazlarm bekarhgtrun ingiltere'de men'i, incil'in tercumesiyle ayinin 
ingilizce icras1 hususlarmdan ib'arettir. Kilisenln eski §ekli ile ruhani 
reislerin silsile-i merMi·bi, killliyyen ba'lddir. 

Genellikle Protestanlarm . da, teslis ve ;Mesih'in tannhg1 davasm
da melkailerden, yani katoliklerden farkl yoktur. Bunlar da onlar gihi 
u~ uknu:ma ve Mesih'te iki tabiat ile lttihM-1 uluhiyyete kaildirler. 
Umftmi surette farklan, ba§hca bir ka~ noktada hulasa edilmi§tir : Bi
rincisi, protestan kiliseleri murciedirler, halas i~in i'tikadi kafi gorur
ler ve amele pek ehemmiyyet vermezler . . Bunlarca i'tikadm ol~iisu, ka
toliklerde oldugu gibi papalar veya konsiller tarafmdan ta'yin ve tefsir 
edilen an'ane degil, ferdin ak1l ve isti§aresiyle muta~aa ve tefsir edilmek 
iizere kita:blar, yani Ahd-i Atik denilen Tevrat ve ekleri, Ahd-i Cedid de
nilen dort incil ve devamland1r. Bunlar hakimiyyet ve salahiyeti, Pas
teur dedikleri ruhani ba§kanlar hey'etine tevzi' ederler. Ve bunlann 
se~iminde, b~hca ferdlere se~me yetkisi vermek suretiyle kilise hiikume
tinde sa,d1klara da bir hisse bimk1rlar. Binaenaleyh ferdi ak1l davas1 da 
mutlak degildir. ikincisi : Protestanl1kta ruhbaniyyet, yani papazlarm 
bekarhg1 kayd1 kaldmlmi§tlr. Ve ekser Protestan kiliselerinde, fsa'run 
~arrmha gerilmi§ bir tasvirinden 'ba§ka put bulundurulmaz. U~unciisu: 
Protestanlar, f1tri gfinah ve ezeli takdir akidesini biitun §iddetiyle be-
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nimserler. Buna ger~i Katolikler de kail~irler, fakat Protestanlar akla 
ehemmiyet vermi§ olduklan iddiasmda bulunduklan ve halbuki teslis 
ve uluhiyyet-i Mesih ve bununla beraber as1lma 'inancmm akl ile kabil-i 
tevfik olmad1g,. da a~Ik oldugu cihetle bu noktada insanlann, f1traten 
gfulahkar oldugunu ve bu giinahtan ancak teslis ve as1lmaya iman ile 
kurtulU§Un miimkiin olacagm1, bunun ise 11ir akl i§i degil, bir ezeli tak
dir ve bir rabbani inayet i-§i bulundugunu en esash bir akide olarak be
nimsemi§ ve bununla davay1 kazanacaklanm zannetmi§lerdir. Mutlak 
olarak ezeli takdir akidesi dogru olmakla iberaber, umumen fl'tri giinah 
davas1 irtsanlan isyana te§vikten ba§ka 'bir §ey olmad1g1 gibi sonra bu
nun yegane bagi§la:nma yolu, teslis ve as1lma inanc1 ile miimkiin ola
cagi iddias1 da ger~ekte akl ile istihzadan ba§ka bir §ey degildir. 

Protestanhkta en ziyade hakim olan ruh; Papalarm niifuzunu kir
ml;\k ve Roma Kili~esinin hakimiyetinden ~1kmak arzusu olmu§tur. Fil
va~i' hiristiyanhgm esas1 :incil olmak laz1m gelirdi ve guya Katolik Ki
lisesinin esas1 da bu idi. Fakat hakikat halde eldeki :incillerin ilk :iznik 
Konsiline.. kadar viisuk ve Slhhatini te'min edecek hie; bir ilmi vas1ta 
yoktu. (Elmahh, M. Hamdi Yaz1r, Hak Dini Kur'an Dili, II, 1610-1621). 

---loOo----

19 - Ey ehl-i kitab, Peygamberlerin aras1 kesildigi bir 
donemde, ger<;ekten size peygamberimiz gelmi~tir. Ger
<;ekleri ac;1khyor ki; bize mujdeci Ve uyariCl gelmedi, deme
yesiniz ve o size gen;ekten mujdeci ve uyanc1 olarak gel· 
mi~tir. Ve Allah her ~eye Kadir'dir. 

Ey Ehl-i Kitab Ger~ek Peygambere Uyun · 

Allah Teala Yahudi ve Hiristiyanlardan te§ekkiil eden ehl-1 kitab'a 
seslenerek; kendilerine Peygamberlerin hatemi Hz. Muhammed Mus
tafa'yi Peygamber olarak gonderdigini bildiriyor. Ondan sonra Pey
gamber gelmeyecegini, o'nun biit:iin peygamberlerin sonuncusu oldu:: 
gunu haber veriyor. Bunun i~in de, «Peygamberlerin aras1 kesildigi bi, 
donemde.» buyuruyor. Yani Hz. Peygamberin gonderUi§i ile Meryem . 
oglu isa'mn arasmdan uzun 21aman gec;mesinden dolay1. Bu surenin ne · 
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kadar oldugu konusunda ihtilaf vard1r. Ebu Osman en-Nehdi ve bir ri
vayete gore Katade, bu surenin 600 sene oldugunu soylemi§tir. imam 
Buhari, Selman el-Farisi'den de ·bu rivayeti nakleder. Ka-tade'den ise 
560 sene oldugu rivayetini aktanr. Ma'mer, Katade'nin arkada§lann
dan bir kiSmmdan nakleder ki; bu sure, 540 seneym-i:§. Dahhak ise, 430 
klisur sene oldugunu sayler. ibn Asakir, isa (a.s.) mn hayatmdan bah
sederken ~a'bi'nin §Oyle dedigini rivayet eder : Hz. isa'nm goge ~ekil
mesinden Hz. Peygamberin hicretine kadar 933 sene ge~mi§tir. 

Me§hur alan gor.li§, bu surenin 600 sene oldugudur. Kimileri de 
620 sene derler. Bu ikisi arasmda bir ~eli§ki yoktur. <;unk;ii ilk soyle
yen ki§i 600 §emsi seneyi kasdetmi§tir. Digeri ise, kameri yi11 kasdet
mi§tir. Kameri y1l ile gune§ y1hmn her yuz senesi arasmda yakla§Ik u~ 
senelik fark vard1r. Bunun i~in All~h Teala magara halkmdan soz eder
ken «Onlar, magalarmda u~yuz sene kald1lar ve dokuz y1l arttlrdllarl> 
buyurmaktad1r. Bu dokuz y1l, ehl-i kita'b tarafmdan bilinen gune§ yih
nm u~yuze tamamlanmas1 i~in gereken Kameri y1ld1r. Bilumum beni 
ademden gelen peygamberlerin hatemi Hz. Muhammed (s.a.) iJe, is
railogullanmn en son peygamberi alan Hz. isa · ( a.s.) arasmda bir fet
ret donemi vard1r. Nitekim Buhari'nin Sahih'inde E'bu Hureyre (r.a.) 
den nakledilir ki; Rasulullah .(s.a.), §6yle buyurmu§: Meryem oglu 
isa'ya en yakm dost benim. <;unku benim ile o'nun aras~nda hi~bir pey
gamber yoktur. Bu hadis Hz. isa'dan sonra, kendisine Halid ibn Sinan 
ad1 verJlen - Kudai ve digerlerinin anlattlg1 gi'bi- bir peygamberin 
gonderilmi§ oldugunu iddia edenlere kar§Ihk vermektedir. 

Maksad §Udur : Allah Teala Hz. Muhammed'i peygamberlerin ara
smm kesildigi bir donemde; yollarm karard1g1, dinlerin degi§tigi, put
perestlerin, ate§e tapanlarm, ha~hla·qn ~ogald1g1 bir devirde peygam
ber olarak gonderdi. Onun gonderili§indeki nimet, ni~etlerin en butu
nudur. O'na ihtiya~ yaygm halde idi. <;unku yeryuzunun her tarafm1 
bozgun kaplami§tl. Ancak ge~mi§ peygamberlerin dinlerine baglanan 
baz1 dindarlar mustesna. Bunlar da Yahudi hahamlarmdan, H1ristiyan 
rah~blerinden ve sabiilerden bir klSliDdlr. 

imam ihmed ibn Hanbel der ki: Bize Yahya ibn Said .. . iyaz'dan 
na1kletti ki; Hz. Peygamber bir glin hutbe okuyarak §6yle buyurmu§: 
Dogrusu Rabb1m, ba:qa buglin kendisinin ogrettiklerinden sizin bilme
diginiz §eyleri, size bildirmemi erriretti. Kullanma verdigim her mal. · 
helaldir. Ben, kullanmm hepsini hanifler olarak yarattlm. ~eytanlar ge
lerek onlan dinlerinden sap1tt1. Kendilerine helal kild1g1m §eyleri ya
sa:kladl. Ve hi~bir yetki indirmedigim halde Bana §i:rlk ko§malanm kul
lanma emrettiler. Sonra Allah Azze ve Celie yeryuzu sakii.nlerine baktl. 
Arap ve arap olmayanlardan ehl-i ·kitab'm kalmtllanndan b~a herkes 
ona isyan etmi§ti. Ve 'buyurdu ki: Ben seni s1rf imtihan edeyim ve se-



5 Maide, 19) HADiSLERLE KUR'AN-I KERIM TEFSiRi 2187 

ninle kullanm1 deneyeyim, diye gonderdim. Sana suyun yikamruilgi bir 
kitab ·indirdim. Sen onu uyurken ve uyamkken okursun. Sonra Allah 

. Tealil. bana, Kurey§lileri yakmam1 emretti. Ben dedim ki; ey Ra:bb1m, 
o zaman ba§Imi ezerler ve beni ekmek kmntis1 haline getirirler. Allah 
buyurdu ki : Onlar, seni nasll yurdundan ~Ikarchlarsa, sen de onlarm 
~l'kmalanm iste. Sen onlarla sava'§ ki; seni, onlara kar§I destekleyeyim. 
Sen onlara kar§I para harca ki; biz de, sana harcayahm. Sen bir asker 
gonder ki; biz, onun be§ kab asker gonderelim, sana itaat edenlerle 
birle§erek sana kar§I c_;1kanlara sava§ ~- Cennet ehli ii~ ki§idir: Sadaka 
veren, dogruyu bulan ve adaletli davranan hiikiimdar, bu.tiin m1islii
manlara ve ya'kmlarma merhametli olan kalbi hassas ki§i, sadak'a veren 
fakir ve iffetli ki§'i. Ce'hennem ehli ise be§ ki§idir : Akh olmayan gii~siiz, 
ki onlar sizin i~in tabi olmak durumdadirlar. Aile ve mal pe§inde ko§
mazlar. -Yahya, Hz. Peygamberin tabi mi tabiler mi dediginde §iiphe 
etmi§tir.-- H1rs1 hi~ gizlenemeyen hain. 0, ezilse de mutlaka h1yanetini 
yapacaktir. Sabah ak§am sana ailene ve malma h1yanet eden ki§L Hz. 
Peygamber, cimriyi veya yalanc1 ile kotii dilliyi de zikretmi§tir. Sonra 
bu hadisi Ahmed ibn Hanbel, Muslim, Nesei degi§ik yolla Katade ve 
Muttarif'ten, bir ba§ka rivayete gore de Said yoluyla Katade'den rivayeit 
etmi§lerdir. Anc'ak Katade'nin, bu hadisi Muttarif'ten dinledigi tasrih 
edilmi§tir., imam Ahmed Milisned'inde nakleder Id; Katade, bu hadisi 
Muttarif'ten dinlememi§tir. Faka.Jt ondan dinleyen dort ki§iden dinle
mi§tir. Sonra o Revh'ten, Avf'dan, Hakim el-Esrem'den, Hasan'dan ri
vayet etmi§tir ve demi§tir ki; b'ana Muttarlf iyaz'dan bu hadisi nak
letti, sonra hadisin metnini zi'kretmi§tir. Nesei ise bunu, Avf el-A'rabi 
kanahyla rivayet eder. Bu hadisin iradmdan maksad1m1z; Hz. Peygam
berin ((Allah Teala yeryiizii halkma ba;ktl ve israil peygamberlerinden 
arta kalan bjr kiSmi miistesna, arap ve acemlerin hepsine kar§I nefret 
besledi,» soziidiir. Bu ifade Miislim'de israil '- peygamberleri degil, ehl-i 
kitab §eklindedir. 0 giin di:qler, 'biitiin yeryiiziinde kan§Ikllga ugra
mi§tl. Nihayet Allah Teala, Hz. Muhammed'i gonderdi. TUm yarat1klar1 
hidayete erdirdi ve o'nun vasitasiyla insanlari karanhktan; aydmhga 
~1kard1. Apac;1k, apaydmhk yola gotiirdu. Diizgiin §eriata eri§tirdi. Bu
nun ic;in Hak Teala, ((Bize miijdeleyici ve uyanc1 gelmedi demeyesiniz.» 
buyuruyor. Yani ey dinlerini te'vil edip degi§tirenler, bize kar§I beige 
olarak; bizi uyaran bir peygamiber gelmedi ki; hayn miijdelesin, kotii
liikten sakmd1rsm, demeyesiniz. Artlk size, mujdeci ve uyanc1 olarak 
Hz. Muhammed (s.a.) gelmi§tir, buyuruyor. <CVe Allah, her §eye Ka
dir'dir.» ibn Cerir der k•i; bu ifad~min manas1, bana isyan edenleri ceza
landirmaya, itaat edenleri sevaba nail kilmaya giiciim yeter, demektir. 
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20 - . Hani Musa, kavmine demi~ti ki : Ey kavmim, 
Allah'1n size alan nimetini hatirlay1n. Hani sizden pey
gamberler yeti~tirmi~ ve size saltanatlar ihsan · etmi~ti. 
Diinyalarda kimseye vermedigini size vermi~ti. 

21 - Ey kavmim, Allah'In size yazd1g1 mukaddes yere 
girin ve ard1n1za donmeyin, yoksa hiisrana ugrayanlardan 
olursunuz. 

22 - Demi~lerdi ki : Ey Musa, orada gen;ekten zorba 
bir kavim var. Onlar oradan <;akmadik<;a biz kat'iyyen ora
ya girmeyiz. Eger oradan <;akarlarsa biz de gireriz. 

23 - Korkanlar aras1nda bulunan, Allah'In nimetine 
erdirdigi iki adam demi~lerdi ki: Onlann ·ustlerine kapi
dan yiiriiyiin, oraya girerseniz muhakkak siz galiblersiniz. 
Sayet mii'minlerseniz Allah'a dayan1p giivenin. 
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24 - Demi~Jerdi ki : Ey Musa, onlar orada oldukc;a, · 
ebediyyen oraya girmeyiz. Git sen ve Rabbin sava~In. Biz, 
burada oturanlardan1z. 

25 - Demi~ti ki : Rabbim, ben ancak kendime ve kar
de~ime sahibii:n. Artlk bizimle fasiklar guruhunun ara
sini ay1r. 

26 - Buyurmu~tur ki: Orasi onlara kirk yil haram 
edildi. Yeryuzunde ~~kin ~a~k1n dol~acaklar. Artik sen 
fasiklar guruhu ic;in tasalanma. 

Musa'nm Kavmi 

Allah Teala kulu, Rasulii ve kelim:i vasfma sahip olan imran oglu 
Musa (a.s.) mn kavmine; Alla;h'm ihsan ettigi nimetleri hatlrlattlgmi, 
kendilerine diinya ve ahiretin haynm· lutfettigini, dogru yolda yiirii
yecek olurlarsa; her iki diinyada aziz olacaklanm, bildirdigini haber 
vererek buyuruyor ki: «Hani Mlisa kavm1ne demi§ti ki: Ey kavmim, 
Allah'm size olan nimetini hatlrlaym. Hani sizden peygamberler yeti§
tirini§. >> Sizden her bir peygam'ber vefat ettik~e atamz ibrahim'den iti
baren biroiri ard1s1ra peygamberler se(_;mi§tL Nihayet israilogullan so
yundan gelen Peygamberler, isa (a.s.) ile hitama ermi§ ve sonra Allah 
.Teala, peygamberlerin hatemi ve bilumum nebilerin sonuncusu olan, 
. Ibrahim (a.s.) ve oglu Ismail (a.s.) in soyundan gelen ve kendinden 
once ge~en biitiin pey.gam'berlerin en U.stiinu olan Abdullah oglu Mu
hammed'e -Allah'm salat ve selam1 o'nun iizertne olsun- vahyini 
gondermi§tir. 

((Ve size saltanatlar ihsan etmi§ti.>> Abdiirrezzak, Sevri kanallyla 
ibn Abbas'tan nakleder ki { I! __,.1.. ) kelimesi. hizmet~i, kad1n ve ev 
demektir. Ha'ldm de MU.stedrek'inde Sevri kanahyla ibn Abbas'tan nak· 
leder ki; o. bunun kadm ve hizmetc;i demek oldugunu -soylemi§t"iir. 

((Diinyalarda kimseye vermedigini size vermi§ti.>> ibn Abbas der 
ki: Alemler; o giin a.ralarmda qulunan insanlardir. Ha·kim, bu hadisin 
Buhari ve Miislim'in §artlanna gore sahih oldugunu ancak onlann tab
ric etmedikle:rlini ifade eder. Meymun ibn Mihran, Abdullah ibn Ab
bas'tan nakleder ki; o, §Oyle demi§ : israilogullarmdan bir kimsenin 
kans1, hizmet~isi ve evi oldugu zaman ona melik ad1 verilirdi. ibn Ce
rir . Tasberi, Yunus ibn Abd'iil-A'la'dan nakleder ki. .. Ebu Abdurrahman 
§6yle demi§tir: Ben, bir ki§inin sormas1 iizerine Abdullah ibn Amr ibn 
As'm §Oyle dedigini duydum : 0 ki§i, biz muhacirlerin fakirle·rinden de
gil miyiz? diye sorunca Abdullah; senin s1gmabilecegin bir karm var 
m1? dedi. 0, evet deyince, Abdullah; senin oturdugun bir yuvan var m1? 
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dedi. 0, evet deyince, Abdullah ibn Abbas; sen, zenginlerdensin oyleyse, 
dedi. Adam benim bir de hizmetr;im var, deyince; Abdullah ibn Abbas, 
oyleyse sen miihlktansm, dedi. Hasan el-Basri der ki; Melik; binek, hiz
metgi ve evden ba§ka bir §ey midir? ibn Cerir, bu rivayeti naklettikten 
sonra; Mansur, Hasan, Siifyan es-Sevri'den de ~bu §ekilde bir rivayet 
aktanr. ibn Ebu Hatim de Meymun ibn Mihran'dan aym rivayeti nak
leder. ibn ~evzeb der ki : israilogullannd'an bir ki§inin evi ve hi'zmetr;isi 
var da kendisinden izin isteniyorsa; o, melik sa;Yillrdi. Katade ise der kli; 
Melik, hizmetgiye ilkin malik olan ki§i, demektir. Siiddi, buradaki melik 
kelimesi hakkmda §oyle der : Sizden bir ki§i nefS'ine, ailes1ne ve malma 
malik o~ur. · ibn Ebu Hatim de, boyle rivayet etmi§tir. Keza i'bn Ebu 
Hatim, ibn Rebia kanallyla ... Ebu Said el-Hudri'den nakletti ki; Rasu
luUah (s.'a.), §6yle buyurmu§ : israilogull'armdan bir ki§inin hizmetgis'i, 
cvi ve kans1 olursa onun ad1 melik olarak yaz11Irch. Bu hadis bu §ekliyle 
zay1ft1r. :ibn Cerir der ki : B'ize Ziibeyr ... Enes ibn iyaz'dan nakletti ki; 
o, Zeyd ibn Eslem'in bu ayet konusunda '§Oyle dedigini duydum, demi§
tir: iyi bilmiyorum ama Rasulullah (s.a.) m kimin evi ve hizmetr;isi 
varsa o meliktir, dedigini biliyorum. Bu hadis te miirsel ve garibtir. 
imam Malik ise; melik'in, ev, hizmetgi ve e§ oldugunu bildirmi§tir. 
Hadiste varid olur ki; Rasulullah (s.a.), §6yle buyurmu§tUr: Sizden bir 
ki§inin bedeni afiyette ise, gogsunden emin ise, bir gunluk yiyecegi 
varsa; sanki onun ir;in butUn pislikleriyle birlikte dunya toparlanrm§ 
gibidir. · 

nDunyalarda kimseye vermedigimi size vermi'§tm.l.>> Yani sizin za
mammzm dunyasmda. Ve sanki onlar, kendi zamanlannda insanlarm 
en §ereflisi idiler. Yunanhlar, K1btiler ve diger ademogullan s1mf1 ara
smda en ustunu oniardL Nitekim Allah Teala; «Biz, israilogullarma ki
tabl, hukmii ve peygamberligi verdik. Ve onlan, temiz §eylerle ,nziklan
dirdik. Ve onlan alemlere iistlin k1lchk.n buyurmaktadlr. (Cas[ye, · 16),. 
Bir ba§ka ayet-i kerime'de Hz. Musa'nm dilinden §oyle buyurur: On
lar, Hz. Mf1sa'ya; Onlarm ilahlan oldugu gibi 'bizim iginde bir Hah k1l, 
dediler. Musa dedi ki : Siz, ne de hilgisiz bir ~topluluksunuz. Dogrusu 
onlar, uzerinde bulunduklan §eyden uza:kt1rlar. Ve yapmakta olduklan 
§ey batlld1r. Musa ,dedi ki : 0, sizi alemlere ustUn k1ld1g1 halde Allah'
tan ·ba§ka sizin igin bir ilah m1 edineyim? >> (En'am, 164) . Kasdedilen · 
§Udur: israilogullan, kencU zamanlarmdaki insanlann en ustunu idiler. 
Yoksa islam ummeti, onlardan daha iistUndur. Allah indinde daha fa
ziletli, §eriat bak1mmdan daha mUkemmeUne sahip, yol bak1mmdan 
daha yuksek, nz1k bak1mmdan daha derin, mal ve evlad baknnmdan 
daha gok, memleket bak1mmdan daha geni§tir. izzet bak1mmdan ise, 
daha S'iireklidfr. Nitekim Allah Teala onl'ar igin :.- «Siz, insanhk igin gi
kanlmi§ ummetlerin en hay1rhs1 oldunuz.n buyurmaktadir. Aynca : 
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<<Boylelikle sizi, vasat bir ummet k1ld1k ki, insanlann uzerine ~ahidler 
olasm1z.» buyurma'ktad1r. Bu ummetin fazileti, ~erefi, ustunlugu ve 
Allah katmdaki yuceligi konusunu Al-i imran suresirideki «Siz, insanlrk 
i~in ~1kanlm1~ ummetlerin en haYirhs1 oldunuz.» ayetini ~Iklarken an
latmi§ ve bu konudaki mutevatir hadisleri zlkretmi~tik. 

ibn Cerir, Abdullah ibn Abbas'tan, Ebu Malik de Said ibn Cubeyr'
den nakleder ki; onlar, «Dunyalrurda kimseye vermedigini size vermi~ti» 
kavliyle Muhammed ummetinin kasdedildigini bildirmektedirler. Ve on
lar bu hitabm yani «kimseye vermedigini size verdi» kavlinin, bu urn
mete yonelik oldugunu kasdetmi~lerdir. Cumhur ise; bu hitabm, Hz. 
Musa'nm: kavmine yonelik oldugunu ve bu ifadenin -daha once de soy
ledil?;timiz gibi- kendi gunlerindeki dunyalara hamledilecegini bildirir .. 

Denildi ki: <(Dunyalarda kiimseye vermedigmi size vermi.§ti.» aye
tiyle Allah Teala'nm Yahudilere indirdigi menn, selv,a ile uzerlerine bu
lutu gol•geUk olarak gondermesi ve buna 'benzer israilogullanna mah
sus harikul.ade §eyler kasdedilmektedir. Allah en iyisini bilendir. 

Bilahere Allah Teala, Hz. Musa'mn israiloguUanm cihada te§vik 
edip atalan Ya'kub zamamnda ellerinde ·bulunan mukaddes eve girme
lerini, buyurdugunu haber veriyor. Yusuf (a.s.) ·zamamnda Hz. Ya'kub 
ve ogullan aileleriyle birlikte M1s1r'a gitmi~ler ve Hz. Musa 'ile beraber 
M1s1r'dan t;Ikmcaya kadar burada kalm1§lard1. Kudiis'd~ azgm Amalika 
kavmini bulmw~lardl. Bu kavim, israilogullar1m yenip egemenlikleri 
altma almi§tl. Allah Rasulu Musa oraya g:irmeyi, dii§manlanyla sava§
mayi emretmi§, zafer ve yard1mm kendilerinin uzerinde olacagm1 on
lara mujdelemi§ti. Onlar ise; bu emirden uzak durarak isyan etmi§ler 
ve Musa'ya ba~kaldirmi§lardL Bunun cezas1 olarak; ~olde surekli ba§I
bo§ dola§Ip k1rk Yil boyunca nereye yoneleceklerini bilmeden yurume
leri ongorUlmli§tii. Bu, Allah'm emrini tefrit ile kar§Ilamalanmn cezas1 
idi. i§te Allah Teaia, Hz. Musa'nm dilinden haber vererek buyuruyor 
ki: «Ey 'kavmim, Allah'm size yazd1g1 mukaddes yere girin.>> Yani te
mizlenrrJ§ yere. SUfyan es-Sevri ... ibn Abbas'tan nakleder ki; o, bu 
ayetteki «Mukaddes yen> Tur-i Sina ve ~evresidir, demi'§. Mucahid ve 
ba§kalan da boyle demi§lerdir. Sufyan es-Sevri der k:i.: Ebu Said el
Bakkal, ikrime kanahyla ibn Abbas'tan nakleder ki; bu mukaddes yer, 
Eriha irni§. Mufessirlerden bir c;ok ki§i de boyle nakletmi§lerdir. An-

. cak bu gorli§ uzerinde durulmas1 gerekir. c:;unku Eriha elde edilmesi 
istenen bir yer degildi. Aynca M1s1r'dan donerken Kudus yolu uzerinde 
bulunmuyor.du. Nitekim Allah Teala Mls1r donli§u ,onlarm dli§rnam Fi
ravun'u helak etrni§ti. Ancak l<~riha ile, mukaddes evin bulundugu top
rak kasdedilrni§ olabilir. Nitekim Suddi - ibn Cerir'in rivayetine gore
boyle dern1§tir. Yoksa onunla mukaddes evin dogusunda bulunan me~
hur belde kasdedilmi§ degildir. 



2192 lBN KESIR (Ciiz: 6; Sure: 5 

((Allah'm size yazmi§ oldugu.» Yani Allah'm size atamz israil'!i.n 
· diliyle vaadettigi ve si·zden iman edenlerin israil'in varisleri oldugu 
soylediginiz yere. HVe ard1mza d6mneyin.» Cihaddan kac;:mmaym. Aksi 
ta'kdirde «Yoksa hiisrana ugrayanlardan olursunuz. Demi§lerdi ki: Ey 
Musa, orada gerc;:ekten zorba bir kavim var. Onlar oradan <;:Ikmadikc;:a 
biz, kat'iyyen oraya girmeyiz. Eger oradan <;:Ikarlarsa biz de gireriz.» 
Yani onlar Hz. Musa'dan oziir dileyerek dediler ki: Bize girmemizi em· 
redip halk1yla sava§mamiZl buyurdugun bu beldede azg1n ve zorba bir 
kavim var. Onlann lrorkun\! giic;:leri ve ba§ dondiiriicii tabiatlan var. 
Biz, onlara kar§I direnemeyiz, miicadele edemeyiz. Onlar orada bulun
duklan siirece, bizim oraya girme imkamm1z yoktur. Eger onlar ora
dan <;:Ikarlarsa, biz de · oraya gireriz. Aksi takdirde, gireibilecek giiciimiiz 
yoktur. 

ibn Cerir Taheri der ki: Bize Abdiil'kerim ... ibn Abbas'tan nakletti 
ki; o, §6yle demi§: Hz. Musa kavmine, zorbalar kentine girmelerini em
retmi§ti. Hz. Musa, beraberlnde bulunanlarla birlikte yiiriidii ve kentin 
yakmlannda -ki bu kent Eriha idi- konaklad1. Her s1bttan bir tem
silci olmak iizere oniki temsilci sec;:ip topluluga haber getirmelerini em
retti. ibn Abbas der ki: Bu temsilciler kente girdiler ve kentin halkmm 
durumunu gozlediler, bedeni yap1lan ve giic;:leri itibanyla c;:ok biiyiik bir . 
giice sahip olduklanm gordiiler. Kentin mensublarmdan birinin Gitini 
a§arak bahc;:esine girdiler. Bahc;:e sahibi, bahc;:esindeki meyveden topla
mak iizere geldi. Hem meyvesini topluyor, hem de onlann izine bak1yor, 
pe§lerinden gidiyordu. Onlardan her b:irine rastladl'kGa ahyor ve mey
velerle birlikte torbasmm ic;:ine sakuyordu. Nihayet onikisini birlikte 
yakalay1p hepsini de topluca meyvelerle birlikte torbasma koydu. Hii
kiimdarlanmn yamna giderek, oniine meyveyi ve onlan saGtl ... Hiikiim
dar onlara dedi ki: Siz, bizim durumumuzu ve i§irnizi goriiyorsunuz. 
Gidin, arkada§lanmza haber verin. ibn Abbas der ki: Onlar, Hz. Mu
sa'ya doniip g6rdiiklerini ha'ber verdiler. Bu isnad iizerinde, durulmas1 
gerekir. 

Ali ibn Ebu Talha Abdullah ibn Abbas'tan nakleder ki; o, §6yle de-. 
mi§: Hz. Musa ve kavmi konaklaymca, onlardan oniki ki§i sec;:ip -Bun-. 
lar Allah'm barns mevzuu ettigi temsilcilerdi- §ehir halkmdan haber 
getirmek iizere anlan §ehre gonderdi. Onlar gitWer ve zorbalardan bir 
adamla kar§lla§tllar. 0, kendilerini ortiisiiniin ic;:eris.jne koyup, Slrt~ 

layarak kente getirdi ve kavmini sesleyip liepsini toplad1. Bunlara; siz 
kimsiniz? dediler. Onla·r da ; biz, MU.Sa'nm 'kavmiyiz. 0, bizi sizin ha'k
kmizda bilgi toplamak iizere gonderdi, dediler. Onlara, ancak bir ki§iye 
yetecek kadar iiziim tanesi verdiler. Ve kendilerine de dediler ki: Musa 
ve kavmine gidin ve deyin; siz, onlarm meyvelerinin say1s1yla keridile
rini olc;:iin. Onlar Hz. Musa'ya gelince; ey Musa, sen ve Rabbm gidin 
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onlarla sava~m. Biz burada oturanlanz, dediler. ibn Ebu Hatim bu riva
yeti naklettikten sonra der ki: Bize babam ... Yahya ibn Abdurrah
man'dan naklett~ ki; o, ~oyle demi'§ : Ben Enes ibn Malik'in bir asa 
ald1gm1, onunla bir tak1m §eyleri olc;ttigunti - ne kadar olc;ttigtinii bil
miyorum-- gordiim. Sonra topraktan elli veya ellibe§ zira' ol~erek dedi 
ki : i§te bu, Amalika kavminin boyunun uzunlugudur. 

Tefsircilerin bir c;ogu, bu ayetin tefsirinde israilogullarmm duru
mu, soz.konusu edilen bu zorbalarm boyunun uzunlugu, biiyiikliigii ve 
Adem (a.s.) in k1z1 Unk'un oglu olan Uc'un bunlardan birisl oldugunu 
ve onun boyunun uzunlugunun da ti~bin ii~yiiz otuzti~ zira' oldugunu 
bildiren israilogullarmm uydurmas1 bir~ok haberleri naklederler. Bu 
tiir ~eylerin soylenmesi ayiptlr. Kaldl ki, bunlar sahih hadiste varid I 
olan ve Rasulullah'm buyurduguna da aykmd1r. Qtinkii Rasulullah 
(s.a.) §6yle 'buyurur: Allah, Hz. Adem'i yaratt1gmda boyunun uzunlugu 
altmi§ z.ira' idi. Sonra yarat1'klar, gittlik~e k1sald1 ve ni:hayet bugtine 
geldi. Sonra mtifessirler, bu adamm - Uc ibn Unk- katir oldugunu, 
fahi§e bior kadmm ~ocugu ol~ugunu, Hz. Nuh'un gemisine ·binmekten 
ka~md1gm1, TUfan'm, onun dizkapagma kadar dahi ul~mad1gm1 soy
lerler ki; bunlar, yalan ve iftiradan ibarettlir. Qtinkti Allah Teala, Hz. 
Nuh'un yerytiziintin kafirlerden temizlenmesi i~in Allah'a dua edip, 
<<Ra'bblm yerytiztinde kafirlere bir yurt 'b1rakma.» dedigini bildirmekte
dir. Aynca Hak Teala; «Onu ve beraberinde gemide bulunanlan kur
tardik. Som·a di'§arda kalanlan bogduk.» buyurmaktad1r. Diger tarat
tan; «Allah'm merhamet ettiklerinin dl§mda bugtin koruyacak hic;bir 
kimse yoktur. >> buyurdugunu haber vermektedir. Hz. Nuh'un ktifreden 
oglu ·bogulduguna gore, Uc ibn Unk nrunl sag kalacaktir? Hem de o kafir 
ve fahi§e bir kadmm c;ocugu olarak? Bu ne akla s1gar, ne de §eriata. 
Kald1 ki, adma Uc ibn Unk ,denilen bir adamm varhg1 bile tartl§mall
dlr. Allah en iyisini bilendir. 

<iKOtkanlar arasmda 'bulunan Allah'm nimetine erdirdigi iki adam 
demi§lerdi ki :» ·Yani insanlar arasmda sayg1ll bir yeri ve durumu olan 
iki ki§i, demi§ti. :Bu iki ki§inin Yu§a' ibn Nun ile Kab:tr ibn Yufeml8. 
oldugu soylenir. ibn Abbas, Mticahid, ikrime, Atiyye, Stiddi, Rebi' ibn 
Enes ve selef ile haleften rbirc;ok ki'§i bOyle demi~erdir. Allah'm rahmeti 
hepsinin tizerine olsun. Bu iki k~i §6yle demi§ : «Onlann tizerine kapi
dan ytirtiytin. Oraya girerseniz muha:kkak ki, ~lihlersiniz . Ve §ayet'mti'- . 
minlerseniz Allah'a dayamp, gtivenin.» Siz ne zaman Allah'a dayamr, 
O'nun emrine uyar, Rasuliine muvafakat ederseniz; Allah sizi, dti§man
lanmza kar§l muzaffer ve mansur .kilarak destekler. Ve Allah'm, sizin 
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i~in yazml§ oldugu §ehirlere gidersiniz. Anca;k bu halber onlara hi~ kar 
etmedi de ((Ey Musa, onlar orada olduk\!a sbediyyen oraya girmeyiz. 
Git, sen ve Rabbm sava§. Biz burada oturanlardamz, demi§lerdi.>> Bu, · 
onlarm cihaddan ka~I§larmm, peygamlberlerine muhalefe,tlerinin ve 
dii§manlar1yla sava§tan uzakla§malannm ifadesidir. Denil'ir ki; onlar, 
cihaddan l.lzak kahp memlekertlerine geri donmek ve vazge~mek isteyin
ce, Musa ve Harun (a.s.) israilogullarmdan 'bir toplulugun onunde on
Ian maksadlarmdan dondiirme'k iQin yere kapand1Iar. Yu§a' ibn Nun ve 
Kalib ibn Yufenna elbiselerini y1rtarak bu hususta kavimlerini kmadl
Iar. Denilir ki; onlar, bu ikisini ta§a gommii§lerdi. Boylece c;ok zor bir 
i§ ve onemli 1bir tehlike ortaya ~lkml§tl. 

Bu durum kar§Ismda Bedir giinii; Rasulullah (s.a.) m Ebu Siifyan 
ve beraberindf!ki kervam engellemek ve kervanla sava§rnak iizere ken
dileriyle isti§are ettiginde; saha:benin verdigi cevab ne kadar giizeldir. 
Nitekim kervam vurmak f1rsat1 ka~1p, arkasmdan dii§man grubunun 
gelmesi yakla§msa ~ki bunlar dokuzyiiz ile bin arasmda idiler. Hepsi 
de silahll ve z1r'hll idiler.- Erbubekir (r.a.) bu s1rada konU§ffiU§ ve sozii 
giizel etmi~ti. Sonra sahabe ve muhadrinden bir topluluk da konu§
mU§lardl. Rasulullah (s.a.) ise §6yle diyordu : Ey miislfunanlar, bana 
ffkir verin, Bunu s1rf Ansarm durumunu ogrenmek ic;in soyliiyordu. 
Qiinkii o gun halkm ~ogunlugu ansardan meydana geliyordu. Bunun 
iizerine Said ibn Muaz §Oyle dem:i:eyti : Ey Allah'm Rasf1lii, sanki sen 
bize ta'riz eder _gibisin. Seni hak' peygamberi olarak gonderen Allah'a 
yemin ederim ki; sen, bizi denize dogru gondersen ve kendin 6niimiizde 
denize dalsan; biz de seninle beraber denize dalardlk ve ic;imizden bir 
ki§i geriye kalmazd1. Biz, yann dii§mamrmzla kar§Ila§matktan korkmu
yoruz. Qiinkii biz, sava§ta sab1rh ve dii§llllanla 'kar§Ila§'mada sada'kath 
insanlanz. Umanz ki ~llah; bizim senin istedigtn gibi olmam1z1 sana 
gosterecektir. Sen, bizimle Allah'm hereketi iizesrine yiirii. Hz. Peygam
ber, Sa'd'm bu soziinden sevinip, mes'ud olmu§tu. 

/ 

E.bu Bekr ibn Merduyeh der ki: Bize Ali ibn Hiiseyn ... Enes'ten 
rivayet etti ki; Rasulullah (s.a.), Bedir'e hareket edecegi s1rada miis
liimanlarla isti§are etti Once Hz. Orner, ona fikirlerini bildirdi. Sonra 
sahabenin hepsiyle isti§are etti. Ansar'a dediler ki; ey ansar toplulugu, 
sizi Rasu~ullah (s.a.) istiyor. Onlar; biz, Hz. Peygambere israilogullan
nm. Mftsa'ya dedikleri gibi ccSen ve Rabbm gidin sava§m, biz burada otu
ranlardamz» demeyeceg-iz. Seni ha!k iizere g5nderen Alla·n'a yemin ede
riz ki; bizi ·Ber'k el~G1mad'a (Mek'ke'ye be§ gecelik mesatede ve Yemen'~ 
de bir yer ad1) vuraca;k olsan senin arkandan giderdik. Bu hadisi imam 
Ahmed ... Enes ibn Malik'teq rivayet etmi§tir. Ne~ei ise Muhammed ibn 
Miisenna kanahyla I:Iumeyd'den ri·vayet etmi§tir. ibn Hibban da Ebu 
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Ya'la kanahyla Humeyd'den rivayet eder. ibn Merduyeh der ki: Bize 
Abdullah ibn Ca'fer ... Utbe ibn Abdusselma'dan nakletti k:i; Rasulullah 
(s.a.) ashabma sav~acak m1s1mz? demi§. Onlar; evet, biz israilogulla
rmm Hz. Musa'ya dedikleri gilb'i : Git, sen ve Ralbbm sarva§m. Biz, burada 
oturanlardamz, demeyece·g'iz. Git, sen ve Rab:bm sava§m. Biz de sizinle· 
birlikte sava§anlardamz, diyecegiz. 0 gun ,bu cevab1 ve_ren Mikdad ibn 
Amr el-Kindi (r.a.) idi. Nitekim imam Ahmed ibn Hanbel der ki: Bize 
Veki, Tank ibn eihab'dan nakletti ki; Mikdad, Bedir giinu Hz. Pey
gambere ~oyle demi§ : Ey Allah'm 'Rasulii, biz israilogullarmm Hz. Mu
sa'ya de·dikleri gibi, C<Git, sen ve Rabbm sav~m. B'iz burada oturanlar
damzn demeyecegiz. Aksine; <<Git, sen ve Ra;bbm sava§m. Biz de sizinle 
birlikte sava§anlardamz.n diyecegiz. Ahmed ibn Harrbel bu yolla bOyle 
rivayet eder. Diger bir yolla da §oyle rivayet eder: Bize Esved ibn 
Amir, Tank ibn erhab'dan na·kletti ki; o, Abdullah ibn Mes'ud'un §Oyle '
dedigini anlatmi§: Ben, Mikdad'I oyle 'bir manzarada gordiim ki; onun 
arkadal2I olmam, benim ic;in onun ag1rllgmca degerden daha sevimli
dir. Rasulullah (s.a.) mii§riklere kar§I miisliimanlan sava§a dave·t eder
ken, Mikdad peygambere gelip dedi ki: Allah'a andolsun ki ey Allah'm 

··Rasuli.i, biz israilogullarmm Hz. Musa'ya dedikleri gibi; C<Git, sen ve 
Rabbm sa va§m. Biz, bur ada oturanlardamz. n demeyecegiz. Ak:sine se
nin sa('pnda ve solunda, onunde, atkanda sava§acagiz, demi§ti. Abdul
lah ibn Mes'ud der ki: Ben, Rasulullah (s.a.) m ytizunun bu soz uze
rine aydmland1gm1 ve sevingle doldugunu gor'dum. Buh~ri de bu ha
disi; el-Magazi ve et-Tefsir b61Umunde muhtelif yollarla rivayet eder. 
Tefsir kitabmdaki hadisin metni §6yledir : Abdullah :irbn Mes'ud der 
ki :· Mikdad, Bedir guni.i §6yle dem~ : Ey Allah'm Rasulu, .biz sana is
railogullarmm Hz. Musa'ya dedikleri gibi, «Git, sen ve Rabbm sava§m. 
Biz, burada oturanlanz. » demeyecegiz. Aksine biz de seninle beraberiz, 
diyecegiz. Bunun uzerine sanki Rasulullah (s.a.) bu sozden sevin<;le 
dolmu§tu. Aynca Buhari bu hadisi Veki kanallyla ... Tank'tan rivayet 
eder. ibn Cerir der ki: Bize Bi§r ... Katade'den nakletti ki; o, §6yle de
mi§ : Bize anlat1ld1gma gore; Hudeybiye gunu mti§riklerin musluman
larm Ka'be'de kurban kesmelerin'i ve haec etmelerini engelledikleri si
rada, Rasulullah (s.a.) ashabma §Oyle demi§: Ben, kurbanlan goturur 
ve Ka'be'de keserim. Bunun uzerine Mikdad ibn Es•ved demi§ 'ki: Al
lah'a andolsun ki israilogullarmdan bir topluluk gibi olmayacag1z. Hani 
onlar peygamberlerine; «Git, sen ve Rabbm sav~m. Biz, burada otu
ranlardamzn demi§lerdi. Biz bunun aksine olarak; C<Git, sen ve Rabbm 
sava§m. Biz de sizirile birlikte sava§anlardamz.n diyecegiz. Rasulullah'm 
ashab1 bu sozu i§itince; Hz. Peygamberin arkiasmda topland1lar. Eger 
bu olay Hudeybiye gunu cereyan etmi§Se aym sozu Mikdad'in Bedir gu
ni.i de soylemi§ olmas1 muhtemeldir. 
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ccDemi~ti ki: Rabbim, ben ancak kendime ve karde§ime sahibim. 
Artlk bizimle fasiklar guruhunun arasmi ayir.n israJlogullari sava~mak
tan kac;mmca; Hz. Musa, kizarak ve onlarm aleyhinde beddua ederek, 
<<Rabbnn, ben ancak kendime ve karde§ime sahtbim» demi~ti. Onlardan 
h:ic; kimse bana itaat etmez. Allah'm emrine baglanmaz. Ben ve karde
~im Harun'dan ba~ka hakka ko~mazlar. Oyleyse «Artrk bizim!-2 fasiklar 
guruhunun arasim ayir.)) Avfi, ibn Abbas'tan naklen der ki: Benimle 
onlarm arasmda hukmunu ver, demektir. Ali ibn Ebu Talha da ibn Ab
bas'tan boyle dedigini nakleder. Dahhak ise; benim ve onlarm arasmda 
hukmunu ver. Bizimle onlann arasmi ac;, demek oldugunu bildirmi~tir. 
Ba§kalan da, bizimle onlarm arasmi ayir, demek oldugunu belirtmi~
lerdir. 

( ... ... .... .... ... .... ... ) 
«Buyurmu~tur ki: Orasi onlara kirk yil haram edildi. Yeryuzunde 

~a~km §a~km dola§acaklar.» Musa (a.s.) onlan cihada davet edince; 
israilogullan cihaddan yiiz c;evirdikleri i~in, Allah onlarm aleyhlerinde 
hukum vererek kirk yil oraya girmelerinin yasaklandigmi Han etti. 
Onlar, kirk yil siireyle c;olde bir c;Iki~ yolu bl,llmaksizm ba~Ibo~ dola§Ip 
durdular. Bu esnMa c;ok garib §eyler oldu. Biiyiik harikalar gerc;ekle§ti. 
Allah onlan, .bulutla golgelendirip uzerlerine kudret helvasi ve blldircm 
eti gonderdi. Katl ta§tan akar su c;Ikardl. Bu ta§I hayvanlarmm iizerin
de gittikleri yere ta§IyorlardL Hz. Musa, asasiyla ta§a vurunca; ta~tan 
oniki goze fi§kmyordu. Her kabile birinden ic;iyordu. Ve daha buna 
benzer Allah'm imran oglu Musa'yi te'yid ettigi mucizeler gerc;ekle§ti. 
Orada Tevrat indirildi. Hukumler te§ri' kilmd1. ·Ahid kubbesi yapildl. 
Buna zaman kubbesi de denir. 

. . a. . 
Yezid Ibn Harlin der ki: Esbat Ibn Zeyd ... Said Ibn Cubeyr'den 

nakletti ki; o, ben Abdullah ibn Abbas'a bu ayeti sordugumda AbdullaJh 
§oyle dedi, demi§tir : Kirk yil c;olde kaybolup gittiler. Her gun sabah 
ak§am geziyorlar, bir yerde durmuyorlardl. Sonra Allah, onlann uze- ' 
rine bulutu golgelik yapti ve bildircm etiyle, kudret helvasim gonderdi. 
Bu hadis, fitneler hadisinden bir parc;adir. Sonra Harlin (a.s.) vefat 
etti. Ardmdan da uc; yil sonra Musa Kelimullah vefat etti. Allah, ara
lannda Musa oglu imran'm yerine halife olarak Yu~a· ibn Nun'u pey
gamber yapt1. Bu esnada israilogullarmm bir c;ogu oldiiler. Y~a' ve 
Kalib'den ba§ka kimsenin kalmami§ oldugu soylenir. Bu sebeple bazi 
miifessirler der.ler ki : ( ~ 4. ~ ~I.! ) ((Oras1 onlara haram edil

di.n kavli uzerinde tam olarak durmak laz1md1r. Sonra arkasmdan man
sub olarak ( 4.:.... ~.;1 ) <<kirk yil yeryiiZ'i.inde §a§ikm §'a:§klll dola§a
ca:klarn diye mana vermek gerekir. Bu sure dolunca YU§a ibn Nun (a.s.) 
veya bu nesilden geriye kalm1~ olan diger israil peygamberleri, onlar1 
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Kudiis'e yoneltti. Kudiis'ii ku~attllar ve cum'a giinii ogleden sonra 
Kudiis'ii fethettiler. Giine§ batmak iizere iken sebt giiniiniin grirmesin
den endi§e ederek, peygamberleri giine§e dedi ki; sen de me'mursun, 
ben de me'murum, gitme, biraz daha iizerimizde dur. Kudiis fethedilin
ceye kadar Allah, giine§i iizerlerine tuttu ve gondermedi. Ve Allah, . 
Yu§a' ibn Nun'a israilogullarmm Kudiis'e girdikleri zaman, kap1smdan 
secde ederek g·irmelerini emretti ve hitta ( ~ ) yani _giinahla
nmizi bagJ§la, dem~lerini bildirdi. Ama onlar, kendilerine emredilen ~eyi 
degi§tirerek arkalar1 iistii Kudiis'e girdiler. Ve bir arpa tanesi ( a:..:::.. ) 
diye soyleniyorlardl. Bu husus, Bakara suresinde gec;mi§ti. 

i.bn Ebu Hatim der ki : 'Bana babam . .. ibn Abbas'tan nakletti ki; 
o, ((Orasi onlara kirk yil haram edildi. Yeryiiziinde §a§km §a§km dola
§acaklar.)) ayeti konusunda §oyle demi§: Onlar kirk y1l §a§km §a§km 
dola§tllar. Ya§I klrki a§anlarla birlikte Hz. Musa ve Harun ~olde vefat 
ettiler. Kirk yil gec;ince, Hz. Musa'dan sonra i§i ele almi§ olan Yll§a' ibn 
Nun onlan canlandirdl. Kudiis'ii fethettiren de odur. Ve onun igin, bu 
giin cum'a giiniidiir, decligi nakledil'ir. ~oyle ki onlar, Kudiis'ii fethet
mek iizere iken giine§ batmaya yakla§tl. Cumartesi gecesi girerse sebt 
giiniiniin girmesinden (Sebt giiniinde gah§mak haram oldugundan) en
di§e ederek giine§e; ben de me'murum, sen de me'mursun, dedigi nak
ledilir. Bunun iizerine giine§ batmami§, durmu§ ve neticede onlar, Ku
diis'ii fethetmi§ti. Kudiis'te misli goriilmt:lmi§ bir mal ve miilk buldular . . 
Hz. YU§a', buldukli:m §eyi ate§e atmalanm soylediyse de, kimse getir
medi. Bunun iizerine; siz hile yapiyorsunuz, dedi ve her s1btm reisini 
c;agirdl -ki bunlar oniki ki§iydiler- onlardan biat ald1 ve her bir 
ki§inin elini, kendi elinde birle§tirdi. Ve dedi ki : <;alman mal; senin 
yanmdad1r, onu c;Ikar. 0, altmdan bir buzag1 ba§l c;1kard1. Yakuttan goz
leri, inciden di§leri vard1. Hz. Yu§a' kurbanla birlikte onu da koydu. 
Ate§ gelip hepsini tiiketti. Bu rivayetin sahih bir de §ahidi vard1r. 

ibn Cerir Taheri bu ayetteki ( ~;.,. .f"'-'" ~IJ ) kavlinin 
( 4:...... ~.) ) ifadesinin amili ol~gunu sayler ve israilogullarmm . 
c;olde kald1klan kirk yll boyunca, Kudus'e giremedikleri ve ba§lb~ c;Olde 
dola§Ip durduklan gorii§iinii tercih eder. Sonra da §Ciyle der : Nihayet 
Musa (a.s.) ile birli!kte c;Iktilar .. Allah onlara, mukaddes evin fethini mii
yesser klld1. Sonra buna deli! olarak der ki : Gec;mi§lerin haberlerini hi
len bilginlerin icma'ma gore, U~;: ibn Unk'u oldiiren Musa (a.s.) d1r. Ve 
der ki: Eger Hz. Musa'mn Uc;: ibn Unk'u Oldiirmesi, c;ole dii§mezden once 
olsayd1, israilogullan Amalika'dan korkmazlardL i§te bu olay da goste
riyor ki; Uq ibn Unk'un oldiiriilmesi, c;olden dondiikten sonrad1r. Ve 
yine Taheri der ki : Ulemanm icma'ma gore; Bel'am Ibn Baura, Musa 
(a.s.) mri aleyhindeki c;agnya uyarak zorba bir topluluk olan Amalika'-
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ya yard1m etmi§ti. Bu olay, ancak <;olden dondukten sonra olmu§tur~ 
Qunku onlar, \!Olden evvel Musa ve kavminden korkmuyorlardL Ibn 
Cerir Taberi'nin istidlal §ekli boyledir. Sonra Ta!beri der ki : Bize Ebu 
Kureyb ... Abdullah ibn Abbas'tan nakletti ki; o, §Oyle demi§: Hz. Mu
sa'mn asas1 on zira.' idi, Hz. Mfrsa on zira' Sl<;rayrubildi ve boyu da on 
zira' idi. Hz. Musa s1<;rad1 ve ancalk Uc; ibn Unk'un a§Igma isabet etti
rebildi v,e baylece onu oldurdu. Hatta onun ege kemigi, bir yll boyunca 
Nil halkl tarafmdan kopru olarak kullamlmi§tir. Keza Muhammed ibn 
Be§§ar, Ebu ishak Nevf el-Bekkali'den §6yle dedigini na:kleder: UG ibn 
Unk'un tahtl sekizyuz zira' idi. Hz. Musa.'mn boyu on zira', as8:s1 on 
zira' idi. On zira' da yerden yukan firlann§tl. Ancruk boylece Uc Ibn 
Unk'un a§Igma isabet ettirebilmi·§ ve onu oldurm\i§tU. 0, halkm uzerin
den gec;tigi b:ir ·k:opru olarak kullamlmi§tl. 

«Artlk sen fas1klrur g\iruhu i<;in tasalanma.)) Bu da Hz. Musa'y1 te
selli i~indir. Yani; sen, onlar hakkmda Uziilup tasalanma. Ben onlann 
aleyhinde ne hukum . vermi§sem, onlar buna lay1k ve mustehaktlrlar. 

Bu kJSs1a, Yahudilerin rezaletlerini ac;1ga <;Ikarmalkta Allah'a ve 
Rasulune muhalefet ederek, Allah'm kendilerine emrettigi cihad buy
x:uguna itaattan donduklerini belirtmektedir. Du§mana kar§I sa:bredip 
direnmelk ve S'ava§ma'k onlarm nefislerine zor geldi. Halibuki .aralarmda 
Allah'm Rasulii, Kelimi ve o giink·ii yaratllklarm en se~kini olan Hz. 
Musa vard1. Musa onlara yard1m ve za:fer_ vaadediyordu. Aynca onlar; 
Alla:h'm dii§manlan Firavun'a nas1l ez'iyyet ve bask1 yapt1gm1 onu ve 
askerlerini denizde bogdugunu gormii§ler ve bizzat ya§Rmi§lardl. Goz~ 
lerinin on·(inde cereyAn eden bu olaym iizerinden heniiz c;ok zamart 
gec;memi§ti. i§e bakm ki, onlar, §imdi haz1rhk ve sava§ gucii balkimm
dan Mls1r diyarmm onda biri nisbetinde. dahi olmayan :bir beldede sa-' . v~maktan ka<;Imyorlar. Boylece onlarm, ozel ve genel davram§larm~ 
daki c;irkinl1k ortaya <;lkml§ ve hic;bir ortiinun kapatamayacagl reza
letleri meydanta dokiilmii§tiir. Aynca bunlar, :bilgisizlik i<;eri'sinde yuzu
yor, sap1khk i<;erisinde ko§uyorlardL Ve onlar, Allah'm kin duydugu ve 
dii§man oldugu kimselerdi. Boyle oldugu halde «biz, Allah'm -c;ocuklar1 
ve dastlany1z)) diyorlard1. Allah; onlarm yiiziinii c;irkinle§tirerek ic;le
rinden bir k1sm1m domuzlar, bir k1smm1 maymunlar haline c;evirdi ve 
onlan la'netine mli.stehak ederek yaklc1 ate§inin i<;erisine gonderdi. 
Orada surekli kalmalan i<;in hukiim verdi. Hamd Allah'a olsun ki; her 
yonden bu soyledilderin_i gerc;elkle§t'irmi§tir. 

, ---.. -- i Z A H I -----

Gilne§e <<sen de me'mursun ben de me'murum, Allah'1m onu uze
rimizde tut~ " sozune gelince ~eyh Muhyiddin der ki : Kadi iyaz §Oyle 
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dedi : insanlar, burada 5oz konusu edilen gtine§in tutulmasiikonusunda 
ihtilaf etmi§lerdir. Baz1lan derler ki: Gtine§ geriye ~evrilmi§tir. Bazl
lan da · durdurulmu§tur, geriye ~evrilmemi.§Ur, derler. Denildi ki : Ha
reketi ya:va!}latilmi§tlr. Btittin bunlar peygamberlerin mucizelerinden
dir. Kadi iyaz der ki : Kendisinin uzerine giine§ tutuklanan ki§i Yu§a' 
ibn Nun'dur. Kadi iyaz der ki: Rivayete gore, bizim peygamberimiz Hz. 
Muhammed (s.a.) in uzerine de iki defa gtine§ tutulmu§tur. Birisi Hen
dek sava§mda ikindi namazm1 k1lamay1p gtine§in batmas1 tizerine Allah 
Teala gtine~i geri getirmi§ ve Hz. peygamber ikindi namazm1 kllmi§tlr. 
Tahavi, bu olaYl naklettikten soni'a, hadisenin ravileri gtivenili.r ravi
lerdir, demi§tir. ikincisi, mi'rac gecesinin sabahmda kervamn gtine§in 
batl§Iyla geldigini haber vermesi tizerine kervamn beklenilmesi sira
smda olmu§tur. Bunu da Yunus ibn Btikeyr z.aid hadislerde ibn ishak'm 
Siret'inden na.kletmi.§tir. Verhb ibn Mtinebbih der ki : Sonra Yu§a' ibn 
Nun oldti ve Efratm dagma gomtildti. Ytizyirmialtt ya§mdaydi. Onun 
yonetimi, Hz. Musa'dan sonra ·yirmiyedi sene olmu§tu. Denildi ki, Eriha 
§ehrini fetheden Musa Aleyhisselam'dlr. Yu§a' ibn Nun da, israil ogul
lanndan kalanlarla beraber onde ytirtimti§.tti. YU§a', §ehre girmi§ ve 
azgm~arla sava·§ml§tl. Sonra oraya Hz. Musa girmi§ ve Allah'm diledigi 
bir muddet orada ikamet etmi§ti. Sonra Allah Teala Hz. Musa'nm camm 
alml§tl. Kimse o'nun kabrinin nerede oldugunu bilmez. Bu, kavillerin 
en dogrusudur. <;unkti bilginler, Uc ibn' Unk'u oldtirenin Hz. Musa ol
dugu konusunda ittifak etmi§lerdir. Bu gorii§, aym zamanda Ta'beri'nin 
tercih ettigi gorii§tiir. Taheri Stiddi'den nakleder ki; o, §oyle demi§ : 
Hz. Musa kavmine k1zd1 ve onlarm aleyhinde beddua edere'k; Rabb1m, 
ben 1kendimden ve . karde§imden ba§kasma sahip degilim, dedi ve bu 
ayeti sonuna kadar okudu. Allah Azze ve Celle de buyurdu ki; Onlarm 
oraya girmeleri, 'kendilerine yasa'klanmi§tlr. Kirk Yil boyunca ~olde dola
§acaklardlr. Onlar ~ole ·Siirtilunce, Musa pi§man oldu. Kendisine itaat 
eden kavmi Mftsa'ya gelerek dediler .ki; ey Musa bize ne yaptm? Onlar 
~olde kald1lar. <;olden ~Ikmca bildircm eti ve kudret helvfun uzerlerin
den almd1. Bu s1rada Musa ile Uc ibn Unk kar§Ila§tilar. Hz. Musa on 
zira' s1~rad1. Asas1 da on zira' idi. Kendis'inin boyu ise, on zira' idi. An
cak boylece Uc ibn Unk'un a§Igma isfrbet ettire:bildi ve onu oldurdu. Ta
b~ri der ki: Eger Hz. MU.Sa Uc ibn' Unk'u ~ole dii§mesinden once ol
durmii§ olsaydt, israil ogullan cesaretsizli'k gostermezlerdi. <;unku Uc 

. ibn Unk, azgmlarm en buyi.lklerindendi. Nun'dan rivayet ·edilir ki, o 
~oyle demi§ : Uc ibn Unk'un tahti se'kizytiz zira' idi. Eskilerln haberle- · 
rini bilenler derler ]{i, Bel' am ibn Baura, Musa Aleyhisselam'm duasmda 
azgmlara ya.rdimci olanlardandi. <;unkti o, ism-i A'zam'I biliyordu. Musa 
Aleyhisselam onun hakkmda da dua etti. in§aaH8!h anun k1ssas1 A'rat 
suresinde gelecektir. (Hazin, Lubab, II, 266 - 267) . 
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27 - Onlara Adem'in iki oglunun k1ssas1nl .dogru ola
rak anlat. Hani ikisi hirer kurban sunmu!?lard1 da; biri
ninki kabul edilmi!?, digerininki kabul edilmemi!?ti. 0: An
dolsun seni oldurecegim, deyince, (karde!?D : Allah, ancak 
muttakilerden kabul eder, demifjti. 

1 28 -- Beni oldiirmek i<;in elini bana uzatlrsan; ben, 
seni oldunnek iQin elimi sana uzatmam. Muhakkak ki ben, 
alemlerin Rabb1 olan Allah'tan korkanm. 

. 29 - Dilerim ki.. sen benim gunah1m1 da, kendi guna
hinl da yuklenip cehennemliklerden olas1n. ZaJimlerin ce
za.si da budur. 

30 - Bunun uzerine karde!?ini oldiirmekte nefsine 
uydu ve onu oldurdu de, husrana ugrayanlardan oldu. 

31 - Sonra Allah, karde!?inin olusunu nas1l gomece
gini gostermek i<;in, ona yeri e!?eleyen bir karga gosterdi. 
Yaz1klar olsun bana, bu karga gibi bile olmaktan aciz kal
dlm da. karde!?imin olusunu 6rtemedim, dedi. Pif}manhk 
duyanlardan oldu. · 
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Hz. Adem'in tki Oglu 
Allah Teala; zulmiin, k1Skan9h~n, vahim aki;betini; Hz. Adem'in 

soyundan gelen iki aglunun -cumhur'un kavline gore bunlar; Habil ve 
Kabil'dir.- hikayesini anla:tamk bild'iriyar. Habil ile Kabil'den birinin 
digerine nas1l sald1rdigm1, zuliim ve k1skan9hk yiiziinden Allah'm di
gerine lutfettigi nimeti 9ekemeyip oldiirdiigiinii ve Allah'a sun
dugu kurbam kabul etmesini istemedigini anlatlyar. Boylece oldiiriilen, 
giinahlan yak alup cennete gitmi§, oldiiren de diinya ve 'ahirette hiisra
na mahkum alarak kaybetmi§tir. 

uOnlara Adem'in iki oglunun klSSasmi dagru alarak anlat.» Domuz
dau ve · maymundan arkada§lan bulunan Yahudilere ve benzerle·rine 
Adem'in iki aglunun; Habil ve Kabil'in haberini naklet. Nitekim bu 
haberi selef ve haleften ·bir <;aklan nakletrni§ler'dir. «Dagru alarak.)) 
Yani yalan ve kan§Ikhga yer vermeden, vehim ve tebdil, arttlrma ve 
eksiltmeye mahal b1rakmaks1zm aldugu gibi, apa91k anla:t. Nitelkim 
aym anlamda Alla:h Teala; «Dagrusu bunlar apa91k kissalardir.)) buyur
makta; «Sana anlann k1ssalanm hak iizere anlatlnz» demektedir. Ke
za; «Bu, Meryem aglu Isa'mn hak soziidiir» diyereE; aym ifadeyi kul-
lanmi§tlr. • 

Selef ve haleften bir9ok ki§inin zikrettigine gore; Habil ile Kabil'in 
k1ssas1 §oyle cereyari etmi§ti : Allah Teahl, zaruret hali mevcud aldugu 
i9in Hz. Adem'in erkek 9ocuklanmn k1z 9ocuklanyla ervlenmesini em
retmi§ti. Ve soylendigine gore; Hz. A:dem'in, her :batmdan bir erkek bir 
de di§i 90CUgU daguyardu. Ve bir batmdaki di§iyi, obur batmdaki erkek
le evlendiriyordu. Habil'in bac1s1 9irkln, Kabil'in baciSI ise guzeldi. Ka
bil, oz karde§ini tercih etmek i'stedi. Hz. Adem ise buna miisaade et
medi. Ancak Allah'a bir kur'ban taJkdim etmeleri gerektigini; kimin 
'kurbam kabul edilirse, Kabil'in bac1s1mn , ona ·ait olacagm1 bildirdi. 
Ha'bil ve Kabil kurbanlarm1 sundular. Habil'in r1mrbam kabul edildi. 
Kabil'inki E:dilmedi. Ve netice, Alla;h'm kitMnnda anlattig1 gilbi oldu. 

Siiddi, Ebu Malik ve Ebu rSalih kanahyla ibn Abbas'tan, Hiirre ka
nahyla da ibn Mes'ud'dan ve Hz. Peygamberin ashabmdan bir taplu
luktan nakleder ki; Hz. Adem'in erkek 9ocuguyla beraber bir de k1z 
9ocugu · dagardi ve Adem bir· 'batmdaki krzla diger baltmdaki erkegi 
evlendirirdi. Nihayet ad1 Habil ve Kabil alan iki aglu diinyaya geldi. 
Kahil, tanmla ugra§IrdL Ha:bil ise miilk sah':ibi idi. Kabil Ya§9a biiyiik
tii ve onun ba1ciSI Ha:bil'in bac1smdan daha guzeldi. Habil, Kabil'in ba
ciSiyla evlenmek istedi. K~abil 'buna engel ola:r<ak; a benim kixkarde§im
dir, benimle birlikte dagdu ve senin k1z karde§inden daha giizeldir. Bu 
sebeple anunla evlenmeye ben daha 90k hak sahibiyim, dedi. Babas1 
onun Habil'le evlenmesini emretm~ti. Ancak Kabil kabul etmedi. Bu
nun iizerine iki karde§ Allah Az21e ve Celle'ye birer kurban takdim ede-
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rek hangisinin daha ha,kll oldugunu ogrenmek istediler. Hz. Adem or
tada yoktu. Mek!ke'ye gelmi§, Ka'be'ye hizmet ediyordu. Allah Azze ve 
Celie buyurdu ki: Benim; yeryiiziinde ibir evim oldugunu hiliyor mu
sun? Adem; Allah'a andolsun ki ha)1lr, dedi. Cenah-1 Hak, Benim Mek
ke'de bir evim var. Buraya gidiver, buyurdu. Hz. Adem gokyiiziine, bir 
sure c;ocugumu yanma emanet al, dedi. Gokyiizii, bundan ka~md1. Yer
yiiziine dedi. 0 da kac;md1. Daglara dedi. Onlar da ka~md1lar. Kabil'e 
dedi. 0 peki git ve don, aileni istedigin gibi yanmda bulursun, dedi. 
Hz. Adem gidince; Kabil, Habil'e kar§I ogiinerek; ben ona daha layi
kim, ~iinkii o, hem benim siit ·karde§im, hem de ben senden daha bii
yiigiim ve babamzm yerine gec;ecek biiyiik ogluyum, dedi. Kahil bir kur
'ban verdi. Habil de yagll bir kec;i kurban etti. Kabil; bir bag siimbiil 
verdi ve ondan biiyiik bir ba§ak buldu. 0 ba§ag1 ovalayarak yedi. Bunun 
iizerine ate§ indi ve Habil'•in kurbamm ald1. Kabil'in kurbamm oldugu 
gibi b1raktl. K&bil k1zarak; ya seni oldiiriiriim, ya da k1z karde§imle 
evlenemezsin, dedi. Habil ise; Allah, ancak kendisinden korkanlann 
kurbamm kabul eder, dedi. Bunu ilbn Cerir Taheri rivayet eder. 

ibn Ebu Hatim der ·ki: Bize Hasan ibn Muhammed .. . ibn Hu§eym'
den rivayet etti ·ki; o, §6yle demi§ : Said ibn Cii'beyr'le ·birlikte bulunu
yordum. 0, bana nakletti ki; ibn Abbas §Oyle demi§ : Allah ki§inin kendi 
ikizi alan kizkarde§ini nikahlap1asm1 yasa\ld'aml§ ve obiir karde§leriyle 
nikahlanmasm1 emretmi§ti. Ve Hz. Adem'in bir karmda; biri erkek biri 
k1z iki c;ocngu oluyordu. i§te bu s1rada c;ok giizel bir k1z1 oldu. Onun 
kar§Ismda ~ok c;irkin bir k1z1 daha ol'Ciu. Qirkin •k1zm erkek karde§i dedi 
ki; kizkarde§ini benimle nikahla. Ben de klzkarde§imi seninle nikahla
yaym1. 0, hay1r, ben k1zkarde§inii almaya senden daha c;ok hak sahibi
yim, dedi · ve bir kurban kesti. N.e var ki oglak sahibinin kurbam kabul 
edilmi§, ekin sa!hibjnin kurbam kabul edilmemi§ti. Bunun iizerine o da 
oglak sahibini oldiirmii§tii. Bu hatlisin isnad1 kuvvetlidir. 

Bana bab'am, E'bu Seleme kanahyla .. . ibn Abbas'tan nakle1tti ki, o, 
· «Hani iki:si birer kurban sunmu§lardL» ayeti konusunda §6yl·e demi§ : 
Her ikisi de hirer· kurban sundu. Koyun sahibi ak, biiyiik gozlii, boy
·nuzlu bir koyun getirdi. Tiarla sahibi ise olc;iiye tart1ya gelmez bir yi
yecek getirdi. Allah •koyunu'kabul etti ve onu cennete k1rk koyun olarak 
saklad1. i§te Hz. ibralhim'in ·kestigi koc;, ibunlardan birisidir. Bu rivaye
tin de isnad1 S'ahihtir. 

Ibn Cerir Truberi der ki : Bize ibn Be§§ar ... Abdullah ibn Amr'dan 
I . 

rivayet etti ki; Hz. Adem'in kurban sunan ogullarmdan birisinin kur-
bam kabul edilmi§, digerininki kabul edilmerni§t~. Bunlardan biris'i tar
la, digeri de koyun sahibi idi. Her tkisi de hirer kurban sunmakla-emro
lunmU§lardL Koyun sahibi olan, koyunlaniun en giizelini, en semizini 
ve en iisttinunii takdim etti. Bunu yaparken goniil ho§nudlugu ile ya-
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p1yordu. Tarla sahibi olan ise ekininin en kotiistinti ve atmtlSlm takdim 
etti. Hem de gontil ho§m1dlugu ic;inde degildi. Allah Azze ve Celle, ko
yun sahibinin kurbamm kabul etti, tarla saihibinin kurbamm kabul 
etmedi. l§te bunlarm hikayesi, Allah'ui kitabmda anlatllan hikayedir. 
Abdullah ibn Amr der ki : Ben Allah'a and ic;erim ki; oldtirtilen, dige
rinden daha gtic;lti idi. Ancak o, sakmd1g1 ic;in 'karde§ine el uzatmad1. 
K1ssac1 Medine'li Ismail ibn R-afi' der ki: Hz. Adem'in iki oglu kurban 
sunmakla emrolundugunda; birisi koyun sahibiydi. Stirtisu ic;erisinde · 
en 'semiz bir koyunu vard1 ki onu .c;ok severdi. Hatta geceleri onu bera
berinde ta§Irdi. Oyle lki ondan daha sevimli hic;bir mall olmami§tl. Kur
ban takdim etme'kle emrolununc:a Allah Azze ve Celle'ye bu en sevcligi 
kurbam sunmu§tu. Ve Allah da onu kabul etti. Bu kurban cennette ya
ylllp geziniyordu. Ta ki Ibrahim (a.s.) e fidye olaralk gonderildi. Bunu 
ibn Oerir rivayet eder. · 

ibn Ebu Hatim der ki: Bana babam Muhammed ibn Ali'den nak
letti ki; o, §oyle demi§ : Hz. Adem, Habil ve KM>il'e dedi ki : Rabb1m 
bana ahdett1 ki, soyumdan bir ki'§i meydana gelirse, bir kurban· taJkdiin 
edecek. Siz birer kurban takdim edin ki, sizin lkurbanlanmz kabul o~u
nursa benim gor.iltim aydm olsun. Bunun tizerine her ikisi de kurban 
sundular. Habil'in koyunlan varth. 0, ·koyunlanmn en yengel olamm, 
malmm en iyisini takdim etti. Kabil'in ise ekinleri vard1. 0 da erkin
lerinin bayatlm ta'kdim etti. Hz. Adem ikisini ve kurbanlanm da alara'k 
daga c;1ktl ve kurbanlanm oraya yerle§tirdi. Sonra uc;u birden oturdu
lar. Ve kurbanlara bak1yorlard1. Allah, bir ate:§ gonderdi. Kur'banlarm 
uzerine yakla§mca bir boyun c;rktl ve Habil'in kurbamm ald1, Kabil'in
kini b1rakt1. Sonra her uc;u birlikte oradan aynld1lar. Hz. Adem Kabil'e 
Allah'm buyrugunu bildirdi. Ve dedi ki: Ey Kaibil, yaz1klar oisun sana. 
Senin kur.bamn yerinde b1rakild1. Ka1bil dedi ki : Sen onu sevdin, kur
bammn uzerine dua ettin de onun kurbam kabul edildi, benimki blra
kildl.' Kabil Habil'e de dedi 'ki : Ancak seni oldurmeliyim ki, senden kur
tulayim. Babam senin igin dua etti, kurbamnm uzerinde ibadet etti. 
Bunun iizerine senin kurbamn kabul edildi. Hep Habil'i oliimle tehdid 
ediyordu. Nihayert bir gece; . Habil, surtisunu.n yanmda geceledi. Adem 
dedi ki; ey Kabil, karde§in nerede? 0; sen, beni ona bekgi olarak m1 
gondereceksin? Bilmiyorum, dedi. Hz. Adem; ey Kabil, yaz1klar olsun 
sana, g1k ve karde§ini ara, dedi. Kabil kendi kendine, bu gece onu 51-
diirtiri.i.m, dedi ve yamna bir demir ald1. Ha;bil donmek iizereyken, ken
disini kar§1lad1 ve dedi ki : <<Ey Habil, senin kurbamn kabul edildi, be
nimki reddedildi, artl'k seni oldiirecegim. Habil dedi ki : Ben, z:nallrmn 
en giizelini takdim ettim. Sen ise, mallmn en kotiisunu sundun. Allah, 
ancak guzel oiam ve miittakilerin kurbamm ka:bul eder. Hfubil boyle 
deyince, Kabil k1Z'ch. Demiri kaldmp ba§ma indirdi. Habil dedi ki : Ya-
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z1kla:r olsun sana ey Kabil, sen Allah'a kar§I ne yapaca~ksm? Amelinin 
cezasuu nas1l c;ekecefksin? Kabil, Habil'i i:ildiiri.ip bir \!ukura attl ve iize
rine toprak · y1gd1. 

Muhamme'd ibn ishak, eski kitaplan bilen baz1 ilim e:rbabmdan 
nakletti ki; Hz. Adem; oglu K1yn (.Kahil) e Habil'in ikiz ki'zikarde§iyle 
evlenmesini emretti. Habil'e de K1yn'in ikiz karde§iyle evlenmesini em
retti. Habil bunu kabul edip raz1 oldu. Ama K1yn, kar§I c;1karak reddetti. 
H8:bil'in karde§ini istemedi. Ve Habil yerine kendi ikiz klzkarde§iyle ev
lemnek istedi. Sonra dedi ki : Biz cennette dogduk, o ifkisi ise yeryiiziin
de dogdu, ben kizkar,de§ime da:ha c;ok laYikim. Eskilerin kitabm1 bilen 
baz1 ilim erbab1 dediler ki : Kiyn'in k1z karde§i, insanlann en giizeli idi. 
Bunun i\!in onu karde§inden k1skand1 ve kendisi almak istedi. Hangi
sinin dogru oldugunu en ' iyi Allah bilir. Kabil'e 'babas1 dedi ki : Yavru
cagizim, o .senin ic;in helal degildir. Kahil, babasmm si:iziinii dinlemek 
istemedi. Bahas1 dedi 'ki: Yavrucagizim, i:iyleyse bir !kurban takdim et. 
Aym §ekilde karde§in Habil de bir kurban takdim etsin. Hanginizin kur
bam kabul edilirse o, k1za daha laytktlr. K1yn, toprag1 ekmekle me§
guldii. Habil ise, siirii otlatly'ordu. K1yn, bugday sundu. Habil ise, ko
yunlannm en giizellerinden bir s~me koyun sundu. - Baz1Ian da der
ler ki; S1g1r kurban ett.i.-- Allah Teala, beyaz bir ate§ · gonderdi ve bu 
ate§ Habil'in kurbamm yedi, K1yn'in kurbanml bira'ktl. Bi:iylece kahul 
edilecek kurban , yerini bulmu§ oluyordu. Bunu ibn Cerir TaJberi riva
yet eder. 

Avfi, ibn Abbas'tan naklen der ki: Hz. Adem'in c;ocuklanmn za
manmda sadaka olarak verilecek bir 'fakir bulunmad1g1 ic;in ki§i, ancak 
kurban takdim ederdi. Adem'in iki oglu oturuyorlard1; bir kurban sun
sak, dediler. · Ki§i kurban takdim ettigi zaman, Allah ho§nud olursa; 
onun iizerine bir ate§ gi:inderir ve :ate§ o kurbam yerdi. Allah ho§nud 
olmazsa ate§ si:inerdi. Her ikisi de hirer kuVban takdim e-ttiler. Onlardan 
birisi c;oban, digeri c;if~i idi. <;oban olan, Iroyunlanmn en semizini ve en 
giizelini takdim, etti. <;iftc;i .olan, ekinlerinin bir kism1in sundu. Ate§ 
geldi ve ikisi arasma indi, koyunu yedi, ekini b1rakti. Hz. Adem'in 'oglu 
·bunun iizerine karde§ine dedi ki : Sen, insanlar arasma gifip de kendi 
kurbanmm kabul e'dildigini benim kurbammm ise reddedildigini soy
leyecek misin? Hay1r, Allah'a andolsun ki, halk sana ve bana bak1p da 
senin bendcn daha hay1rh oldugunu si:iylememelidir. Oyleyse seni i:ildii,. 
riir·tim. Karde§i ona giinah1m nedir? Allah, ancak mii-ttakilerin kurba
mm ka,bul eder, dedi. Bunu ibn Cerir Taheri rivayet eder. 

Bu rivayet; kuflbamn, sebepsiz yere ve bir kadm meselesi olmadan 
ta'kdim edilmesi gerektigini ortaya koyuyor. Halbuki daha once zikret
tigimiz bir cemaat, bunun 'bir kadm meselesi §eklinde oldugunu belirt
mi§ti ki; Kur'an'm zahirinden de anla§Ilan budur. «Rani ikisi birer 
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kurban sunmu§lardt da, birininki kabul edlmi§, digerinin ki kabul edil
memi§ti. 0, andolsun ki seni oldiirecegim, deyince; karde§i, Allah an
cak milttakilerden k8ibul eder, demi§ti.)> Ayetin akl§l, biri digerine k1z
d1g1 ve onun kurbammn kabul edilmesini k1slkand1g1 i~ln aleyhinde ha
rekete ge\!mi§ olmasm1 gerektirmektedir. Cumhur katmda §bhret bu
lan goril§ nyannca koyun kurban eden Habil, yemek kurban eden de 
Kabil'dir. Ha.bil'in koyunu k8ibul edilmi§ti. Hatta ibn Abbas ve diger
leri derler ki: ismail peygamberin yerine ¥urban edi'len k~ bu idi. Bu 
gorii§ uygundur. Ama en iyisini Allah bilir. Krubil'in kurbam ka!bul edil
memi§ti. Selef ve haleften bir~ok ki§inin gorii§ii budur. Miicahid'in de 
me§hlir clan gorii§ii b6y1edir. Lakin ibn Cerir, Miicahid'in; ekin kurban 
eden Kabil idi ve onun takdimi kabul edilmi§ti, dedigini rivayet ederse 
de bu; me§hur olan g6rii§iin tersidir. Oyle saruyorum ki bunu, iyice 
kaydet.memi§tir. Dogrusunu en iyi Allah hilir. 

«Allah ancak miittakilerden kabul eder.)) Yani fiiliyle Allah'tan kor
kanlannkini kabul eder. ibn Ebu Hatim deT ki: Bana babam ... Temim'
den nakletti ki; o, §Oyle demi§tir : Ben, Ebu Derda'nm §Oyle dedigini 
duydum : Allah'tm benim be§ vakit namaz1m1 kabul ettigini kesin ola
rak bilmem; bana diinyada bulunan her §eyden daha sevimlidir. Qiinkii 
crAllah ancak miittakilerden kabul eder.)) buyuruyor. ibn Ebu Hft.tim 
der ki: Bana babam ... Meymun ibn Ebu Hamza'dan rivayet etti ki; o, 
§6yle demi§tir: Ben .Ebu Vail'in yarunda o'turuyordum. 0 s1rada yam
mtza Muaz'm arkada§lanndan Ebu Afif denilen bi-r adam geldi. ~akik 
ibn Seleme ona dedi ki: Ey Ebu Afif, bi'ze Muaz ibn Cebel'den soz eder 
misin? 0, pe'ki, dedi. Ben Muaz'm §Oyle dedigini duydum: insanlar bir 
k6§ede tutuklamrlar. Bu s1rada bir miinadi, miittakiler nerdedir? diye 
seslenir. Onla~ kalkarlar. Rahman'm s1gmagma giderler. Allah, onlar
la kendi arasma perde germez ve onlardan gizlenmez. Ben dedim, ki; 
miittakiler kimlerdir? 0, miitta'kiler, §irkten ve putlara tapmaktan ~e
kinip, samimi ibadete ko§an bir topluluktur ki; onlar cennete gider
ler, dedi. 

ccBeni oldiirmek i~in elini bana uzatlrsan, ben seni oldiirmek igin 
elimi sana uzatmam. Muhalkkak ki ben, alemlerin Raibb1 olan Allah'tan 
korkanm.)) Miittaki olmas1 sebebiyle, Allah'm kurbamn1 kabul ettigi 
salih karde§i Kabil'e boyle diyor. Karde§i kendisini SU\!5UZ yere oliimle 
tehdid edince o : rcBeni 6ldiirmek igin eHni bana uzatlrsan, ben seni 
oldiirmek igin elimi sana uzatmam.)) diyor. Ben, senin yaptlgm kotii 
harekete mu'kabele etmem. Qiinkii mukabele edecek olursam, ikimiz 
de aym §ekilde su~lu oluruz. «Ben, alemlerin Rabib1 olan Allah'tan kor
kanm.)) diyor. Senin yapmak istedigin gibi yapmaktan Allah'a s1gm1-
nm. Bu sebeple sabreder ve her §eyi hesaplanm. Abdulla:h .ibn Amr der 
ki : Allah'a yemin ederim ki; o, olbtirtinden daha gti~lti idi. Lakin tak-
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vasmdan dolay1 muka'bele etmekten kagmmi§tl. Bu sebeple Buharl ve 
Miislim'in Sahih'inde Rasulullah (s.a.) m §Oyle buyurdugu sabittir: 

tki miisliiman, klh~lanyla yiizyiize gelirlerse; oldiiren de, oldiirii· 
len de ate§tedir. Ravi veya orada bulunanlar; ey Allah'm Rasulii, oldii
renin ate§te olmas1 dogru. Ya oldiiriilenin durumu ne oluyor? dediler 
veya denildL Rasulullah (s.a.) buyurdu ki: 0 da arkada§Im oldiirmek 
istiyordu. 

imam Ahmed ibn Han.bel der k.i: Bize Kuteybe ibn Said ... Biikeyr 
tbn Abdullah'dan nakfetti ki; Sa'd ibn Eibu Vakkas, Hz. Osman fitn.es'i 
esnasmda §Oyle demi§tir : Ben §ehadet ederini ki; Rasululla:h (s.a.) 
§6yle buyurdu : Oyle fitne gelecek ki; o giinde oturan, ayakta durandan 
daha hay1rh olacaktlr. Ayatkta duran

1 
gezenden daha hay1rh olacaktlr. 

Gezen, ko§andan daha hay1rh olacaktlr. ister misin o benim evime 
girsin ve oldiirmek iizere bana elini uzatsm? dedim. 0 da, Adem'in oglu 
gibi ol, kar~1hgm1 verdi. Keza Tirmizi, Kuteybe ibn Said'den bu hadisi 
rivayet eder ve; hasen hadlstir, der. Aynca Ebu Hiireyre Habbab ibn 
Eret, Etbu · Biikre, ibn Mes'ud, Ebu Vakid, Ebu Musa ve Hz. Ai§e de ayp.1 
§e'kilde rivayet ederler. Baz1lan da Leys ibn Sa'd'dan rivayet ederek is
nadda bir ba§ka adam1 eklerler. HAfiz ibn Asakir bu eklenen ki§inin, 
Hiiseyn el-E§cai oldugunu sayler. Ben derim ki: Bu hadisi Ebu Davud 
kendi tarik1yla ... Hiiseyn ibn Abdurrahman el-E§cai'den nakletti: 0, 
Sa'd ibn Ebu Vakkas der ki; ben, ey Allah'm Rasulii, ya evime girer 
ve beni Oldiirmeik iizere elirri uzat1rsa? diye sordum. Bunun iizerine Al
lah'm Rasulii; Adem'in oglu gibi ol, buyurarak «Beni oldiirmek i\!in 
elini bana uzatlrsan, ben seni oldiirmek i<;in elimi sana uzatmam.)) aye
tini okudu. Eyyub el-Sahtiyani der ki: Bu iimmetten ·bu ayeti ilk be
nimseyen Affan oglu Osman (r.a.) d1r. ibn Ebu Hatim de bunu rivfryet 
eder. 

imam Ahmed ibn Hanbel der ki: mze Merhum ... Ebu Zerr (r.a.) 
den nakletti ki; o, §6yle demi§: Rasulullah (s.a.) bir merkebe hindi, 
beni de terkisine ald1 ve dedi ki : Ey Ebu Zerr; insanlara §iddetli bir 
k1thk geliverse ve sen yatagmdan <;1k1p mescidine gidemiyecek olsan 
nas1l yaparsm? Ebu Zerr diyor ki; ben, Allah ve Rasulii daha iyi bilir, 
dedim. Rasulullah buyurdu ki : iffeili ol. Sonra §Oyle dedi : Ey Ebu 
Zerr ister misin ki, insanlara §iddetli bir oliim geliversin? Ve kulun 
evi kabri olsun. 0 zaman ne yaparsm? Ben dedim ki; Allah ve Rasulii 
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bilir. Rasulullah (s.a.) buyurdu ki: Sabret. Sonra devam etti. Ey Ebu 
Zerr, ister misin ki, insanlar birbirini oldiirsiinler. Ve neticede Ahcar el
Zeyt (Medine'de' bir yer) kanla dolsun. 0 zaman ne yaparsm? Allah ve 
Rasulii daha iyi bilir, dedim. Rasulullah (s.a.) buyurdu ki: Evinde otur 
ve kapm1 iistiine ·kilitle. Ebu Zerr der ki :, Ya evi:mde kendi haUme ter
kedilmez.~em? dedim. Rasulullah (s.a.) buyurdu ki: Sen kendilerin
den oldugun ki§ilerin arasma gir ve onl'ardan ol. Ebu Zerr derr ki; sila-

. h1m1 alay1m m1? dedim. Buyurdu lki: 0 takdirde sen de onlann· bulun
dugu duruma i§tirak etmi§ olursun. Falkat k1h~lann pa.nltlsmm seni 

• korkutmasmdan endi§e edersen; ortiiniin bir yamm yiiziine kapa ki, se
nin ve onun giinahm1 engellemi§ olasm. Miislim ve Nesei dl§mdaki Sii
nen ehli, muhtelif yollarrla .A!bdullah ibn Samit'ten bu hadisi rivayet 
ederler. Ebu Davud ve ibn Mace ise Hammad ibn Zeyd kanallyla ... 
Abdullah ibn Samit'ten ve Ebu Zerr'den berrzer bir rivayeti naklederler. 
E'bu Davud der ki; Mii~a's bu hadiste Hammad ibn Zeyd'den ba§kasm1 
zikretmedi. 

ibn Merduyeh der ki: Bana Muhammed ibn Ali. .. Rebi'den nalk-
letti ki; o, §6yle demi§: Biz, Huzeyfe'nin cenazesinde idik. Bir adamm; 

.ben, Rasulullah'tan duydugunu soyleyen bir adamdan i§ittim ki; Ra
sulullah (s.a.) §6yle buyurmu§: Eger siz sava§lrsamz, evimin en uzak 
k6§esine gider, kapamnm. Bir 1ki§i bana gelecek olursa; ona ~te bu, 
senin ve benim giinah1mm kar§Ihg1d1r. Ben Adem'in iki oglunun ha
y1r1ls1 gibi olaca~1m derim, buyurmu§. 

«Dilerim ki, sen benim giinahimi da, kendi giinahm1 da yiiklenip, 
cehennemliklerden olasm. Zalimlerin cezas1 hudur.» ibn Abbas, Mii
cahid, Dahhak, Katade ve Siiddi; ayetin beni oldiirmenin giinah1 ve 
daha once kendi giinahm anlamma geldigini soylemi§ler'd.ir. 

Ba§kalan da dediler ki :. Habil; sen, benim giinah1m1 yii'k.lenip ha
tami Slrtlayasm. Ve bOylece beni oldiirdiigun i~in !kendi giinahlm da 
yiiklenesjn, demek istemi§tir. Miicahid'in soyledigini bir yerde gor
diim. Ancak galat olmasmdan korkanm. <;iinkii sahih rivayet, bunun 
hUatmad1r. ibn Cerir Ta'beri bununla demelk istiyor ki; Siifyan es-Sev
ri'nin Mansur kanahyla Miicahid'den naklettigi «Sen benim giinah1m1 
da» yani beni oldiirmekten dolay1 i§lemi§ oldugun giinah ve «kendi 
giinahm1 da» daha once i§lemi§ oldugun giinahlan da «yiiklenip ce-

. hennemliklerden plasm.» isa da ibn Ebu Necih kanahyla Miicahid'den 
benzer bir rivayeti nakledei". !?fbil, · Ebu Necih kanahyla Miicfuhidden 
nakleder ki; o, bu ifadenin §U manaya geldigini soylemi§tir: Benim 
giinahlanmm ve kammm, senin iizerinde olmasm1 istiyorum. Boylece 
sen, her ikisini birlikte yiiklenmi§ olacaksm. 

Ben derim ki; bu kortuda insanlar, bu tiir sozleri vehm olarak uy-
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durmakta ve asl1 astan olmayan hadisler zikretmektedirler. Buna gore; 
katil, maktuliin uzerinde hi~bir gunah b1rakmaz imi§. Ebu Bekr el~ 
Bezzar buna benzer bir hadis rivayet ederse de, 'bu hadis onun degildir. 
Onun rivayeti §Oyledir : Bize Amr ibn Ali. .. Hz. Ai§e (r.a.) den nak
letti ki, Rasulullah (s.a.) : Oltimun acisl, hangi gunahm uzerinden ge
c;erse onu siler, buyunnu§tur. Bu hadis, bu §ekliyle sahih degildir. Eger 
sahih olsayd1; bu, Allah Teala'nm; olum acisim c;ekmesi sebebiyle 61-
durtilenin, buttin gunahlanm ·tiagi'§layacagi anl8.?lma gelirdi. Maktulun 
gunahlarmm katile yuklenmesine gelince; boyle bir §ey olamaz. Anca:k 
bu huslis, baz1 §a}uslarda aym zamanda birle§ebilir. §oyle ki; mah'§er 
guniinde maktul, katilden kamm taleb eder. Ve katilin iyiliklerinden 
almarak ·- -zulme ugrad1g1 miktanyla- maktUle verilir. Eger katilin 
iyiligi tukenirse ve maktul hakkmi yeterince almami§ olursa; maktu
lun gunahmdan almarak katile yuklenir. Belki de maktultin arta ka
lan gunah1, katilin ~zerine yuklenir. Bu §ekliyle hadisin, butun zultim-

' ler i~in gec;erli olmas1 sahi'htir. Bilindigi gibi, katl, zulumlerin en bu~ 
yugu ve en agmd1r. En iyisini Allah bilir. 

ibn Cerir Taheri der ki; Bu sozun dogrusu, §6yle denmesi ve ayetin 
'§6yle te'vil edilmesidir : (Habil dedi ki :) Ben, senin beni oldurme su
c;undan vazge~meni istiyorum. i§te ayetteki «Dilerim ki sen benim gu
nahiml da» kavlinin manas1 budur. «Kendi gunah1m da.n kavline ge
lince; bu, onun Bldiirme suc;undan ayn olan gunah1d1r ki; Allah Azze 
ve Celle'ye kar§l diger amellerinde i'§lemi§ oldugu gunahlard1r. Bi'z, bu 
gorii§tin dogru oldugunu soyltiyoruz. <;Hnku te'vil ehlinin bu konuda 
icma'1 vard1r. Aynca Allah Azze ve Celle, her i§ yapanm i§ine gore le
hinde veya aley'hinde mukatat alacagm1 ha:ber vermi§tir. Allah'rn mah~ 
lukati hakkmda:ki hukmu bu olursa; oldurtilenin gunahlanmn katile 
yuklenmesi, caiz olmayaca:ktlr. Katil ancak kendisi i~in yasak olan ol~ 
diirme suc;;undan ve oldurdugu ki§inin i§lemi§ oldugu su~lardan degH, 
kendisinin i§lemi§ oldugu diger suc;lardan dolay1 sorumlu tutulabilir. 
Taberi'nin ifadesi budur. Ancak burada o, ozetle §oyle bir sual irad et
melktedir: Habil; karde§i Kabil'in kendisini oldurmesi ve yin::l ke~di
sinin i§lemi§ oldugu su~lan ytiklenmesini nas11 istemi§ olabilir? Hal~ 
huki onun kendisini oldurmesi yasak idi. Ve Taheri ozetle bu soruya 
§Oyle cevab vermi'§tir : Habil; 'karde§i kendisini oldurse de, 'k:endisinin 
onu Oldunneyecegini karde§ine haber venni§tir. Her haltikarda oldurtil
se bile su~tm kendisinde flegil, karde§inde olmasm1 taleb ederek bu i§
ten elini c;ekmi§tir. Ben derim ki; bu soz ogut alan i~in ogut, zorlanan 
i~in de zorlamad1r . . Bunun i~in Habil «Dilerim ki sen benim gunahimJ 
da, kendi ~gunah1m da yuklenip cehennemliklerden olasm. Zalimlerin 
cezas1 da :budur.1J demi§tir. ibn Abbas der ki: Onu ate§le korkutmu§ 
ama o korkup vazgec;mem~tir. 
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«Bunun iizerine karde§ini oldiirmekte nefsine uydu ve onu oldi.irdu 
de hiisrfma ugrayanlardan oldu.n Nefsi ona, 1karde§ini oldiirmeyi ho~ 
gosterdi. Te§vik ve tahrik etti 0 da bu ogtit ve korkutmadan sonra 
<;ekinmeden karde§ini Oldiirdii. Ebu Ca'fer el-Bainr'dan - ki bu, Mu
hammed ibn Ali ibn Hiiseyn'dir-- Kabil'in Habil'i elindeki demirle ol
diirdtigii rivayeti yukarda ge~mi§ti. Siiddi de, Ebu Malik ve Ebu Salih 
kanallyla ibn Abbas'tan, Murre kanallyla Abdullah'tan ve peygambe
rin ashabmdan baz1smdan nakletti ki; onlar, (<~unun tizerine karde
§ini oldiirmekte nefsine uydu ve onu oldiirdti.ll ayeti konusunda §6yle 
demi§lerdir : Onu oldiirmek i~in arad1. Qocuk ondan ka~arak daglarm 
tepesine <;1ktl. Bir gtin siirtisiinti otla,tirken yamna geldi. Habil uyu
yordu. Kabil, bir kayay1 kald1rd1 ve onunla karde§inin ba§ml ezdi. Boy
Ieee Habil oldii. Onu dag ba§mda oldugu gibi te1·k edip ·gitti. Bunu ibn 
Cerir rivayet eder. Ehl-i Kita.b'tan bir k1sm1 da derler ki : Kabil, Habil'i 
bogarak ve vah§i hayvanlarm oldiirtilmesi gibi Slkarak Oldtirdti. ibn 
Cerir der ki : Kahil, Habil'i oldtirmek isteyince, boynunu biikiiyordu. 
i'blis, onun kar§ISma ge~ip bir hayvam ald1 ve hayvanm ba§ml ta§m 
i.izerine koydu. Sonra bir ba§ka ta§ ahp hayvanm ba§ma vurdu. Ve onu 
oldi.irdii. Bunu goren Adem'in oglu da karde§ine aym &eyi yaptl. ibn 
Ebu Hatim de bunu rivayet etti. 

Abdullah ibn Vehb, Abdurrahman ibn Zeyd ibn Eslem'den, o da 
babasmdan rivayet eder ki; babas1 §Oyle demi& : Kahil, Habil'i oldi.ir
mek tizt>re ba§mdan tuttu ve yere yatlrd1. Ba§Inl s1k1yor, kemiklerini 
eziyor ve nasi! oldiirecegini bilmiyordu. Bu s1rada iblis (Aleyhi'l-la'ne) 
geldi ve onu oldiirme'k mi istiyorsun? dedi. Kahil; evet, deyince o; §U 

kayay1 al ve ba§ma ~al, dedi. Kahil kayayt ald1 ve ba§ma flrlatarak 
Habil'in ba§ml ezdi. Sonra iblis, ko§arak Hz. Havva'nm yanma geldi ve ; 
ey Havva; K.abil, Habil'i oldiirdti, dedi. Hz. Havva ona; vay sana oltim 
de neymi§? dedi. ~eytan ; arttk o yemez, ic;mez, kimildamaz, dedi. Havva, 
Oltim bu mu? dedi. ~eytan, evet deyince, o, yiiksek sesle bagmp ~agir
maya ba9lad1. Nihayet Hz. Adem onun sesine geldi ve ne oluyor sana? 
dedi. Havva onunla konu§madt. iki kez tekrarlad1. Yine konu§madi. Bu
nun tizerine Hz. Adem dedi ki : Sen ve k1zlarm bagmp ~agmn. Ben ve 
ogullanm bagmp ~agmnayacag1z. ibn Ebu Hatim de bunu rivayet eder. 

t~Hiisrfma ugrayanlardan oldu.)) Dtinya ve ahirette kaybedenlerden 
oldu. Bundan daha biiyiik bir kaytp olur mu hi~? imam Ahmed ibn Han
bel der ki : Bize Ebu Muaviye ve Veki. .. Abdullah ibn Mes'ud'dan nak
lettiler ·ki; Rasulullah (s.a.) §Oyle buyurmu§ : Bir ki§i zuliimle oldtirii · 
ltirse, mutlaka onun kanmdan bir miktan Adem'in ilk oglu tizerine 
olur. \;iinkti oldiirmeyi ilk kuralla§tlran odur. Keza Ebu Davud'un ch 
§mda diger bir topluluk, bu hadisi A'ine§ tarik1yla Abdullah ibn Mes'ud' 
dan rivayet etmi§lerdir. 

Tcf:;ir. C. V. F . t:J!) 
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ibn Cerir Ta-beri der ki : Bize Ebu Humeyd... Hakim ibn Hakim'
den nakletti ki; o, Abdullah ibn Amr'm §oyle dedigini soylemi§tir : Er
keklerden eehennem ehlinin en azgm1 Hz. Adem'in, karde§ini olduren 
ogludur. Onun karde§ini oldiirdiigii giinden beri, yeryiiziinde ne kadar 
kan dokii1mii§Se mutlaka ona da bundan bir miktar kotiiluk bula§Ir. 
Qiinkii o, oldurmeyi ilk kuralla§tiran kimsedir. ibrahim en-Nehai de 
der ki : Kim zulum ile oldiiriiliirse Hz. Adem'in ilk oglu ile §eytamn 
uzerine ondan bir pay aynllr .. Bunu da ibn Cerir Taberi rivayet eder. 

«Sonra Allah ona karde§inin oliisiinii nas1l gomecegini gO.stermek 
i~in, yeri e§eleyen bir karga gonderdi. Yaz1klar olsun bana, bu karga' 
gibi olmaktan bile aciz kaldim da karde~imin oliisiinii ortemedim, dedi. 
Pi§manllk duyanlardan oldu.» 

Si.iddi, sahabelere kadar uzanan kendi isnadiyi'a der ki : <;ocuk 
olunce karde§i onu dagda birakti. Nas1l gomecegini bilmiyordu. Bu si
rada Allah ona iki karga gonderdi. Bunlar birbirleriyle sava§tilar. Biri 
digerini oldiirdii. Sonra yeri kazara:k iizerine topra;k atti. Kahil bunu 
goriince ((Yaz1klar olsun bana, bu karga gibi bile olmaktan aciz kaldim 
da karde§imin oliisiinii ortemedim.» dedi. Ali ibn Ebu Talha, Abdullah 
ibn Abbas'm §Oyle dedigini nakleder : Bir karga geldi. Bir ba§ka kar
gamn oliisiiniin uzerine ·-tam olaxak gizleyinceye kadar_!_ toprak attl. 
i§te bunun iizerine karde§ini oldiiren Kabil «Yaziklar olsun bana ... » 
dedi. Dahhak da i·bn Abbas'tan nakleder :ki; o, §Oyle demi§: KA'bil, kar
de§ini bir y1l boyunca boynunda bir heybede ta§IW. Nihayet, Allah ona 
iki karga gonderdi. Onlarm gezindi:klerini goriince «Yaziklar olsun ba
na.» Bu karga gibi bile olmaktan aciz kald1m, dedi ve karde§ini gomdu. 
Leys ibn Ebu Selim, Mucahid'den nakleder ki; o, §Oyle demi§ : K8ibil, 
karde§inin oliisiinii ii~ sene omuzunda t·a§IYIP ne yapacagm1 bilmiyor
du. Nihayet yere koydugunda bir kargamn, bir ba§ka kargayt g()m
diigiinii gordii ve icYaztklar olsun bana .. . >> dedi. Bunu ibn Cerir ve ibn 
Ebu Hatim naJklederler. Atiyye el-A vfi der ki : Kabil, Halbil'i oldiiriince 
pi§man oldu ve bera·berine ald1. Ancak o, bir sure sonra kokU§tu. Bu
nun uzerine ·ku§lar ve yaban hayvanlan ii§ii§iip ne zaman atacag1m 
bekl~eye ba§ladilar. 0 za:man onu yiyeceklerdi. ibn Cerir Taheri bu 
rivayeti nakleder. 

Muhammed Ibn ishak eskilerin kitaplarmi bilen baz1 kimselerden 
naklederek dedi ki : Kabil, Habil'i oldurunce; oliisu elinde kald1. Onu 
nas1l gizleyecegini bilmiyordu. <;unku -eskilerin zanmna g6re~ :Aderri
ogullan arasmda ilk olii ve ilk maktul oydu. Bunun uzerine ccAllah kar
de§inin oliisiinii nasll gomecegini -gostermek i~in, ona yeri e§eleyen bir 
karga gonderdi. Yaz1klar olsun bana, bu karga gibi olmaktan bile aciz 
kaldtm da karde§imin Oliis·iinii ortemedim, dedi. Pi§manhk duyanlar·· 
dan oldU.» 'l~evrat ehlinin iddiasma gore; K1yn, karde§i Habil'i oldiiriin-
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ce, Allah Azze ve Celle ona dedi ki : Ey K1yn, hani karde§in Habil? 
0, bilmiyorum, ben onu g()zetici degilim, dedi. Allah Teala buyurdu ki : 
Karde§inin sesi yeryuzunden 'bana sesleniyor. Sen, §U anda agzm1 a~mt§ 
ve senin elinde karde§inin kamm i~mi§ olan toprak tarafmdan la'net
lenmi§Sin. Sen, yeryti.zunde ~ah~Igm surece, o sana ekinini vermeye
cektir. Neticede sen urkmti§ bir §ekilde yeryuzunde ba§I bo§ dola
§acaksm. 

((Pi§manhk duyanlardan oldu.» Hasan el-Basri der ki: Allah Teala 
hti.srana ugra<ilgmi bildirdikten sonra, pi§manhk duydugunu bildire
'rek onun hasretini arttlrrm§tir. 

Bu k1ssa ile alakah mufessirlerin sozleri ·bunlar. Hepsi de Kur'an'da 
a~Ik~a anlatlldigi ve hadisde belirtildigi gibi bu i1ti ki§inin Hz. Adem'in 
ilk ~ocugunun, i§lenen her oldurme sw;undan bir pay a1acagmi ve 61-
diirmeyi ilk kuralla§tiramn o oldugunu bildirmektedirler. Bu husus c;ok 
a~1k ve a§ikardlr. Ancak ibn Cerir Taberi der ki: Bana ibn Veki.. . 
Hasan el-·Basri'den nakletti ki; o, §i:iyle demi§: Kur'an'da s6Zii edilen 
bu iki ki§i israilogullanndandl. Adem'in kendi sulbunden ~ocuklan de
gildi. Kurban da israiloguUanndan idi. Adem, ilk olen kimsedir. Bu 
rivayet ger<;;ekten garib oldugu gibi isnadl u~rinde de durulmasl ge- ' 
rekir. 

Abdurrezza·k da, Ma'mer kanahyla Hasan'dan nakleder ki; Rasu
lullah (s.a.) , §i:iyle buyurmu~tur : Adem (a.s.) in iki oglunun k1ssas1, 
bu ummete ornek olarak veril.mi§tir. Siz, onlardan en iyisini ornek edi
nin. ibn Mubarek de As1m el-Ahvel kanahyla Hasan'dan rivayet eder 
ki; Rasulullah (s.a.) §i:iyle .buyurmu§tur: Allah Adem'in iki oglunu 
sizin i~in ornek vermi§Ur. Siz onlardan iyisini aim, kotti.sunu atm. Keza 
bu hadisi Bekr ibn Abdullah el-Mti.zeni de mursel olarak rivayet eder. 
Bu rivayetlerin hepsini ibn Cerir Taberi nakleder. Salim ibn E'bu Ca'd 
der ki : Adem'in oglu karde§ini oldurti.nce; Adem, yuz sene uzgti.n ve 
hi~ gti.lmeden y8.§ad1. Sonra onun yanma gelinerek kendisine denildi 
ki : Allah seni diriltsin ve gti.ldursun. ibn Cerir arkasmdan §Oyle der: 
ibn Humeyd bize ... Ebu ishak el-Hemedani'den nakletti ki; Ali ibn 
Ebu Talib ~oyle demi§ : Adem'in oglu karde'§ini olduriince Adem aglad1 
ve §Oyle dedi : 

Ulkeler degi§ti, i~inde olanlar da. 
Qirkin ve degi§ik topragm rengi artlk. 
Renkler degi§ti, tatlar da. 
Azald1 yti.zlerdeki tebessiim ve tathhk. 
Hz. Adem (a.s.) e §Oyle cevab verildi : 
Habil de b&baSl da birlikte oldurti.ldu. 
Canh adam, kesilmi§ olti. gibi oldu. 
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Miicahid ve ibn Ciibeyr'in rivayetine gore; Kahil, ~abucak cezalan
dmldL Onun oldiiriildiigii gun bacag1yla baldmndan as1ld1. Ne tarafa 
yiiziinti donerse, onu cezaland1rmak ve sindirmek i~in Allah, giine~i o 
tarafa r;eviriyordu. Bir hadiste Rasulullah (s.a.) &6yle buyurur: ~iip

hesiz ki Allah'm diinyada acele cezaland1rmasi en uygun olan giinah; 
isyfm ve .<,Jla-i rahm'i koparmaktlr. Aynca ahirette sahibi ir;in ;;akla
nacaktlr. Habil ve Kabil'in fiilinde bu ikisi birle&mi~ti. Dogrusu biz, Al
lah ir;iniz ve yine Allah'a doneceg·iz. 

32 - Bun dan dolay1 israilogullann1n i.izerine yazd1 k 
ki: Her kim, bir kimseyi bir kimseye veya yeryiizi.inde boz 
gunculuga kan~Illk olmadan olduri.irse; butun insanlan 61-
durmu~ gibi olur. Kim de, onu diri b1rak1rsa sanki bi.iti.in 
insanlan diriltmi~ gibidir. Andolsun ki onlara, peygam
berlerimiz apac;1k delillerle geldiler. Bundan sonra da on
lardan b1r c;ogu gerc;ekten ta~k1nh.k edenlerdir. 

33 - Allah ve Rasulu ile sa-va~anlann ve yeryuzunde 
fesada ko~anlann cezas1; ancak olduriilmek, asilmak, <;ap
razvari el ve ayaklan kesilmek veya yerlerinden surulmek. 
tir. Bu, onlara dunyada rusvayhktir. Onlara ahirette de 
buyuk bir azab vardir. 

34 - Yaln1z, onlara gucunuz yetmeden once tevbe 
edenler mustesnad1r. Biliniz ki, Allah Gaiur'dur, Rahim'
dir. 
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K1sas Hiikmii, Su~ ve Ceza 

Hz. Adem'in oglunun, karde~ini zuHim ve du~manhkla «oldtirme
sinden)) dolayt israilogullarmm utizerine yazd1k kiu. Yani onlara htiktim 
koyduk ve bildirdik ki 11Her kim, bir kirnseyi bir kimseye veya yeryii
ztinde bozgunculuga kar~lllk olmadan 6ldiiriirse; biitun insanlan 61-
diirmu~ gibi o1ur. Kim de, onu diri b1rak1rsa sanki btitun insanlan di
riltmi~ gibidir.n, K1sas veya yeryuz,iinde bozgunculuk c;tkarmak gihi 
bir sebep olma·ks1zm her kim bir cana k1yarsa; ya da sebepsiz ve suc;suz 
birinin kamm helal hale getirirse. sanki 0 btitiin insanhgl 61dtirmfu}tur. 
Qtinku bir canla diger can arasmda fark yoktur. Kim de, bir ki§iyi 61-
dtirmezse ve bunun haram olduguna inamrsa bu sebeple biitiin insanhg1 
kurtarml:') olur. 

A'me~ ve diger1eri Ebu Salim kanahyla, Ebu Hiireyre (r.a.) den 
naklederler ki; o, §6yle demi§ : Hz. Osman'm evinde ku~at1ldigi gun, ya
mna girdim ve sana yard1m etmek ic;in ge1dim. Sava~mak giizel olur, 
ey mii'minlerin emiri, dedim. Ebu Hiireyre diyor ki : 0, §6y1e dedi : 
Ey Ebu Hiireyre, sen benimle beraber biitiin insanhg1 6ldilrmekten z2vk 
mi duyuyorsun? Ben, haytr dedim. Hz. Osman; oyleyse sen, bir ki§iyi 
oldtirtirsen sanki tUm insanhgt 61dtirmu~ gibi olursun, dedi. Qekil git, 
sana izin verilmi§tir. Mukafat verilmi~ olarak, miicazat degil. Ebu Hti
reyre diyor ki : Bvnun iizerine ben de c;ekilip gittim ve sava~mad1m. 

Ali ibn Ebu Talha, ibn Abbas'tan nakleder ki; o, insanlarm diri 
b1rak11masmm; Allah'm haram k11d1g1 nefsi Oldiirm~mek o1dugunu, 
bOylece butun insan1arm diri birak1lm1~ olacagm1 bildirmi§tir. Yani 
kim haks1z yere bir cana ·k1ymay1 haram sayarsa, ooylece tum insanlan 
diri b1rakm1§ gibi olur. Mticahid de : ((Onu diri blrakirsa>> ayetinin, 61-
dtirmekten vazgec;erse, demek oldugunu soyler. Avfi, ilm Abbas'm; bii
tiin in.c;anlan oldiiren kirnse gibidir, dedigini bildirir. Said ibn Ciibeyr 
de der ki: Kim, bir musltimanm kamm helal sayarsa, sanki biittin 
insanlarm kamm helal saymi§tlr. Kim de bir mfultimanm kamm haram 
sayarsa, sanki biittin insanlarm kamm haram saymt~tlr. Bu soz en ac;1k 
sozdiir: 

ikrime ve A vf1, ibn Abbas'tan naklederler ki : Kim, bir peygamberi 
veya adalet sahibi imam1 6ldtiriirse; biittin insanlan 61durmti§ gibidir. 
Kim de bir peygamberi destekler veya adaletli bir imama yardrmc1 olur
sa; butun insanhg1 diriltmi§ gi'bidir. Bunu ibn Cerir Taheri rivayet eder. 
Mucahid'den nakledilen bir ba§ka rivayette o, uHer kim, bir kirnseyi bir 
kimseye kar§lhk olmadan oldururse, btittin insan1arl oldtirmti§ gibi 
o1Uf. l> ayeti konusunda ~oy1e demi~ : Qtinkti bir ki§iyi 61dtiren cehenne
me gider ve o, bu haliyle butun insanlan 6ldtirmti§ gibi olur. ibn Cureyc. 
A'me§ kanahyla Mucahid'den nak1eder ki; o, ceO btittin insan1an oldtir-
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mti§ gibi olur.>> kavli konusunda §Oyle demi§:tir: Her kim, kru:ndh olarak 
mu'min bir cana k1yarsa, Allah onu cehennemle cezalandmr. Ona azfub 
eder, la'net eder. Kendisi ic;in bUyfrk bir azab haz1rlar. Mucahid der ki: 
Eger o ki§i, butiin insanlan oldurmti§ olsayd1, azab1 bundah daba fazla 
olaca:k degildi. · 

ibn Ciireyc der ki; Muca..hid, ((Kim de onu diri b1mllnrsa sanki bii
tun insanlan diriltmi~ grbidir.)) ayeti konusunda §Oyle demi§ : Hi\!bir 
kimseyi oldurmeyen, biitun insanlan diriltmi§ gi:bi olur. Abdurrahman 
ibn Zeyd ibn Eslem «Bir kimseyi oldururse, tum insanlan oldurmti§ gi'bi 
olur.>> ayeti konusunda §O.yle demi§: Ona k1sas vacib olur. Dolay1s1yla 
k1sasta, bir ki§iyle bir topluluik arasmda fark yoktur. <~Kim de diri bi
raklrsa)) yani velisi bulundugu kimsenin katilini affederse; buttin in
sanlan airi b1rakm1§ gibidir. Bu ifa.deyi Abdurahman, babas1 Zeyd ibn 
Eslem'den r]vayet etmi§tiJ.:. Aynca ibn Cerir Taberi de bunu nakleder. 
Bir ba§ka rivayete gore; Miicahid der ki: «Kim de onu diri b1rak1rsa.)) 
ayetinden maksad; bogulmaktan, yanmaktan veya mahvolm3Jktan kur
tanrsa, demektir. Hasan ve Katade derler ki: Bu ayet, Allah'm olum 
hadisesine verdigi biiyuk onerni dile getirmektedir. Katade Have ede
rek der ki : Allah'a andolsun ki; Oldurmek ne kadar biiyiik bir sue; ise, 
diri b1rakmak da oylesine buyiik bir mukMat1 gerektirir. Abdullah ibn 
Miibarek, Stileyman ibn Ali'deh nakletti ki; o, §Oyle de:mi§: Ben Ha
san'a;. ey· Ebu Said, bu ayet isrB.ilogullan ic;in g~erli oldugu gibi, bizim, 
ic;in de g~erlidir degil mi? dedim. o, evet, kendisinden ba§ka ilah ol
mayan Allah'a yemin ederim ki; o, isra:ilogullan i~in g~erli oldugu gibi 
bizim ic;in de ge\!e:rlidir. israilogullanrun karu, Allalh katmda bizim ka
rumizdan daha iistun degildir, dedi. Hasan · el-Basri der ki : <fBtitun 

Insanlan oldtirmti§ gibi olur.)) ayetinden maksad; bunun giinalu gibi 
demektir. «Onu diri b1rakan da butun insanh~ diriltmi§ gi·bi olur.» 
kavlinden mruksad da, mukatat1 gi1bi olur, demektir. 

imam Ahmed ibn Ha:hbel der ki: Bize Hasan .. . Abdullah ibn Amr'
dan naklet.ti ki: A'bdtilmuttalib oglu Hamza Hz. Peygambere gelmi§ 
ve; ey Allah'm Rasulu, ·beni ya§ayabilecegim bir §eye sevk et, demi§. 
Rasulullah -(s.a.) da; ey Hamza, ya.§att1gm bir can m1 senin i~irl daha 
iyidir, oldiirdugun bir can m1? de:mi§. 0, ya§att1g1m bir can, deyince; 
Rasftlullah (s.a,); sen kendine bak, buyurmu§. 

«Andolsun ki, onlara peygamberlerimiz apac;rk delillerle geldiler. 
BunQ,an sonra da onlardan bir c;ogu gerc;ekten ta§lonhk edenlerdir.>) Bu 
ayet, onlan uyarmakta ve ge~ekleri ·bildi'kten sonra yine haram fill i.§
lemelerine kar§I ikaz etmektedir. Nitekim Benu Kurayza, Benu Nadir ve 
Benu Kaynuka gibi Medine \!.evresinde bulunan yahudiler, cahiliyyet 
devrinde 8a:Va§ \!lktlgmda Evs ve Hazr~ !kabileleri ile birlikte sava§Ir
lardl. Sonra sava~ durunca, ald1klan esirleri serbest b1rakirlard1. Allah 
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Teala Bakara suresinde onlarm bu durumunu kotiileyerek §Oyle buyu
ruyordu: «Bir de kammz1 dokmeyin, birbirini-zi yurdunuzdan siirmeyin, 
diye sizden .sOz almi§bk. Sonra bunu ikrar ettiniz ve ikranmza da §ahid 
oldunuz. Sonra sizler birbirinizi oldiiren, araruzda bir tak1m1m yurtla
rmdan .stiren, onlara kaf§l giinah ve dii§manllkta birle§en, onlan yurt
larmdan ~1karmak haram kthnmi§ken, esir olara.Jk geldiklerinde fidye
le§meye kalkan kimselersiniz. Yoksa kit8:bm bir k1.smma inamp, bir 
k1sm1m inkar m1 ediyorsunuz? Sizden boyle yapanlarm cezas1 ancak 
diinya hayatmda rii.svayhktir. K1yamet giiniinde tse, onlar azabm en 
§iddetlisine ugrabhrlar. Allah yaptlklanmzdan gafil degildir.» (Bakara, 
84- 85). 

«Allah ve Rasulii ile saNa§anlann, yeryiiziinde fesada kO§anlann 
cezas1; ancak oldiiriilmek, as1lmak, ~aprazvari el ve ayaklan kesilmek 
veya yerlerinden siiriilmektir. Bu, onlara diinyada riisvayhkt1r. Onlara 
ahirette de biiyiik bir azab vardlV> Muharebe; ~atl§ma ve Zltla§madlr. 
Kiifre, yol kesmeye ve e~kiyahga kar§l yap1hr. Yeryiiziinde fesad \!Ikar
mak ta ooyledir. Muhtelif §ekilde kotiiliige itlak olunur. Hatta arala
rmda: Said ibn Miiseyyeb'in bulundugu seleften bir \!Ok ki§i; dirhem ve 
dinan bozmak ta yeryiiziinde fesad ~Ikarmamn bir ba§!ka tiirudiir, de
ml§lerdir. Ve nitekim Allah Teala, bu konuda §Oyle buyurur : «0, yeryii
ziinde dola§mca orada fesad ~1karmak ekini ve nesli helak etmek i~in 
~abalar. Allah fesad1 sevmez.» Sonra baz1lar1 dediler ki: Bu ayet-i ke
rime mii§rikler hakkmda nazil olmU§tUr. 

ilm Cerir Taberi'nin rivayetine ·gt)re; ibn Humeyd ... ikrime ve Ha
san el-Basri'den nakletti ki; onlar, §oyle demi§Ier : Bu ayet-i kerime 
mii§rikler hakkmda nazil olm~tur. Onlara gii\! yetirmenizden once i\!
lerinden kim teY.be ederse, . bunlara kar§I yapllacaik bir §ey yoktur. Bu 
ayet-i kerime fesad ~1karan, Allah'a ve Rasuliine harb a~an ve yakalan
mazdan once kafirlere iltihak eden miisliimana haddin vurulmasm1 en
gellemez. Yakaland1~ an iizerine dii§en had uygularur. Ebu Davud ve 
Nesei, 1krime yoluyla ibn Abbas'tan naklederlei' ki; bu ayet, mii§rikler 
hakkmda nazil olm~tur. Onlardan herhangi bir ki§i, yenilmezden once 
tevbe ederse; hu tevbe, ona vurulmas1 gereken haddin uygulanmasm1 
onlemez. Ali ibn Ebu Talha, Ibn Abbas'tan pakleder ki; o, bu ayet . 
konusunda §Oyle demi§tir : Ehl-i ikitab'tan bir toplulugun Rasulullah 
ile sozle§mesi ve ahdi vard1. Onlar, ahdi bozarak yeryiiziinde fesad ~~
·karclllar. Allah Teala bu ayette, Rasuliinii isterse onlan oldiirmek, ister
se ellerini ve ayaklarm1 \!aprazvari kesmek iizere serbest b1raktl. Bu 
rivayeti ion Cerir Taberi nakleder. ~u'be de. .. Ishak ibn Ka'b'dan 
nakleder ki; babas1 Ka'b §Oyle demi§ : Bu ayet, Haruriye vak'asma ka
ri§an H!rici'ler hakkmda nazil olmU§tur. Bu rivayeti Ibn Merduyeh 
nakleder. 
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Dogru olan, b~ ayetin bilumum m~§riklerle bu su~lan i~leyen di
gerleri hakkmda nazi! olmu§ bulunmastdtr. Nitekim Buhari ve Muslim, 
Ebu Ktlabe'den nakleder ki; Enes ibn Malik §tiyle der: Ukiil kabilesin
den sekiz ki§i Rasulullah'a geldiler, biat ettiler ve miisliiman oldular. 
Ancak Medine'nin havas1 onlara yaramad1g1 i~in hastaland1lar ve bu 
durumu Hz. Peygamber'e §ikayet ettiler. Rasulullah buyurdu ki : Siz, 
bizim c;abanlanm1zla birlikte ~1ksamz da onlarm develerinin idrar ve 
siitlerinden ic;seniz. Onlar; peki, dediler ve ~1k1p gittiler. Deve idrarm
dan ve siitiinden ic;tiler. (Zira zaruret halinde tedavi ic;in haramlar he
lal qlur.) Gece olunca c;obam oldiirdiiler. Develeri kac;'Irdilar. Bu durum 
Hz. Peygambere bildirilince; Rasulullah (s.a.), onlarm izini ta'kib eden 
bir grup g-onderdi. Yakalamp Hz. Peygambere getirildiler. Rasulullah 
(s.a.) emir buyurdu. Onlarm elleri ve kollan kesildi. Gozleri c;Ikanldl. 
Soma oliinceye kadar giine§e terkedildiler. Laflz Mi.islim'indir. Buhari 
ve Miislim'in ortakla§a lafzt ise, Ukiil veya Ureyne kabilesi §eklindedir. 
Bir ba§ka rivayette ise; giine§e terkedildiler. Su istiyorlardt, kendilerine 
su verilmiyordu, denir. Miislim'in bir ifadesi de; onlara kanlannm ak· 
masm1 bnlemek ic;in sarg1 .sanlmad1, §eklindedir. Buhari'nin ifadesinde 
de; Ebu K1hlbe §byle der : Bunlar hirstzhk yapmt!?, adam bldiirmii§, 
imandan sonra kiifre dbnerek, Allah ve Rasuli.iyle sava§mi§lardL ¥tis
lim, Hi.i§eym tarik1yla Enes'ten aym rivayeti nakleder ve bunlar; miir
ted olmu!?lardir, diye ekler. Gerek Buhari gerekse Muslim, Katftde ta
rikiyla aym olay1 Enes'ten naklederler. Katade 'den naklen Said; Ukiil 
veya Ureyne kabilesinden olduklanm sbylemi§tir. Muslim, Siileyman 
et-Teymi tarik1yla Enes ibn Malik'ten bu olayt naklederek §byle demi§ : 
Rasulullah (s.a.), onlarm gozlerini (:Ikarmt§ti. Zira onlar da ~obanlann 
gozlerini c;tkarmi§lardt. Bu hadisi Muslim, Mua viye kanallyla Enes'ten 
rivayet. eder ve der ki : Rasulullah (s.a.) a Ureyne kabilesinden bir top
luluk g-elip miisliiman oldular ve biat ettiler. 0 s1rada Medine'de (akci
ger zan iltihabt demek alan) Birsam hastallgt yaygmd1. Sonra aym ha
disi tekrarl~r ve ilave olarak ; peygamberin yanmda ansarm genc;le
rinden yakla§Ik yirmi ath ki§i vard1. Onlan gbnderdi ve birlikte bir iz
ciyi de yollayarak izlerini siirdiirdii. Biitiin bu laftzlar Miislim'in - Allah 
ona rahrr.et etsin- ifadeleridir. 

Hammad ibn Seleme der ki : Bize Katade ... Enes ibn Malik'ten 
nakletti ki: Ureyne kabilesinden bir topluluk, Medine'ye gelerek yer
le§tiler. Ancak Medine'den ho!?lanmad1lar. Rasulullah (s.a.), onlan ze
kat develerini giitmek i.izere yollad1 ve aynca develerin idrar ve si.itle · 
rinden ic;melerini, buyurdu. Onlar da boyle yapt1lar. Ak§am olunca is
lam'dan d6ndiiler ve c;obam 6ldiirerek develeri siiriip gotiirdiiler. Rasu-

. lullah (s.a.) onlarm izlerini surmek iizere bir kitle gonderdi ve onlar 
tutulup getirildiler. Elleri ve ayaklan c;aprazvari kesildi, gozleri Gtka-
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nld1 ve kendileri de gune~e terkedildiler. Enes ibn Malik der ki : Ben, 
onlardan birinin susuzluktan agz1yla yeri kazd1gm1 gormu~tum. Niha
yet oldiller. Ve i~te bunun iizerine ((Allah ve Rasuluyle sava§anlann ve 
yeryuziinde fesada ko~anlarm cezas1; ancak oldiiriilmek, asllmak, c;ap
razvari el ve ayaklan kesilmek, veya yerlerinden siiriilmektir.n ayeti 
nazil oldu. Ebu Davud, Tirmizi, Nesei ve ibn Merduyeh bu hadisi riva
yet ederler. Bu ifade ibn Merduy~h'in lafz1d1r. Tirmizi ise, bu hadisin 
hasen ve sahih oldugunu sayler. 

ibn Merduyeh bu hadisi bir c;ok tarik ile Enes ibn Malik'ten riva
yet eder. Bunlardan birisinde Selam ... Enes ibn Malik'ten naklederek 
der ki : Ben Haccac'm bana sual ettigi bir hadisten dolay1 duydugum 
pi~manhk kadar hie; pi~manhk duymadim. Haccac; bana Rasulullah 
(s.a.) m verdigi en a(pr cezay1 bildir, dedi. , Ben dedim ki : Rasulullah 
(s.a.) a Ureyne kabilesinden bir topluluk geldi. - Bu kabile Bahreyn'
de ya§ar.- Ve kannlarmdan dert yandllar. Renkleri sararm1~, karmlan 
buylimu~tii. Raslllullah (s.a.) zekat develerinin yanma gidip onlarm 
idrar ve sutlerinden ic;melerini kendilerine 'buyurdu. Onlarm renkleri 
yerine gelip, karmlan c;ekilince, develerin c;obamna saldirdilar, oldiir
diiler ve develeri de siiriip gotiirmek istediler. Rasulullah (s.a.) onlarm 
pe§inden adamlar gonderdi. Ve ellerini, ayaklanm kestirdi. Gozlerini 
korettl. Sonra olUnceye kadar onlan gllne§in altma ativerdi. Haccac 
minbere c;1ktlg1 zaman, derdi ki : Allah'm Rasulii bir toplulugun elini 
kirmi~, ayagm1 kesmi§, sonra giine§in a'ltma atarak oliinceye kadar on
Ian kimildatmami§tlr. 0, halka kar§I bu hadisi kendi davram§lanna 
mesned gostermeye c;ah~Iyordu. 

ibn Cerir Taheri der ki : Bize Ali ibn Vehb, Enes'ten rivayet etti 
ki; o, §6yle demi~ : Ureyne kabilesinden dort ki§i ve Ukiil kabilesinden 
tic; ki~i idiler bunlar. Tutulup Rasulullah'a getirildiklerinde, Allah'm 
Rasulii ellerini ve ayaklanm kestirdi, gozlerini kor etti. Ve onlara su 
vermedi. SICakta (susuzuklanm gidermek ic;in) ag1zlarma ta§ dolduru
yorlardt. Bunun iizerine Allah Teala, ((Allah ve Rasulii ile sava~nla
ra ... n ayetini inzal buyurdu. ibn Ebu Hatim der ki: Bize Ali ibn 'Harb ... 
Enes ibn Malik'ten nakletti ki; o, §i:iyle dermi~ : Vreyne kabilesinden bir 
topluluk, Rasulullah (s.a.) a geldiler. Renkleri sararm1~, kannlan bu
yiimii§tii. Rasulullah (s.a .) onlara develerin yamna gidip idrar ve siit
lerinden ic;melerini emretti. Onlar da boyle yaptJ.lar. Bunun iizerine 
renkleri yerine geldi, karmlan indi, semj.zle§tiler. Sonra deve c;obamm 
oldiirerek develeri gi:itiirmek istediler. Hz. Peygamber onlan bulmak 
iizere bir topluluk yolladt. Onlan y81kalay1p getirdiler. Bir kiSffil oldii
rilldii, bir lnsmmm gozu c;Ikanldi, bir k1smmm da elleri ve ayaklan ke
sildi. i§te bunun iizetine ;(Allah ve Rasulii ile sav~anlann ... n ayeti 
nazil oldu. 
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Ebu Ca'fer hm Cerir Taberi der ki: Bize Ali hm Sehl ... Yezid ibn 
Ebu Habib'ten nakletti ki; Abdillmelik ibn Mervan, Enes ibn Malik'e 
'bir mektup yazarak bu ayet-i SOrffiU§. Enes Ibn Malik verdigi cewbta 
bu ayetin Ureyne kabilesinden bir grup hakkmda nazil oldugunu ken
disine bildirdi ve dedi k-i : Onlar islam'dan donmu§ler, ~obam oldtirmU.§
ler, develeri goturmek istemi§ler, yol kesmi§ler ve haram olan namusa 
dokunmu§lardl. Taberi der ki: Bana Yunus ... Abdullah ibn Omer'den 
·-veya Abdullah ibn Amr'dan ki Yl1nus bunda §Uphe etmi§tir- Ra
sulullah (s.a.) dan naklettiler ki; bu ayetle, Ureyne kabilesi kasdedil
mi§tir. E'!;>u Davud ve Nesei, Ebu Zenad yoluyla bu hadisi rivayet eder
ler. Ebu Davud bu ki§inin A'bdullah 'ibn Orner oldugunu belirtmi§tir. 

ibn Cerir Taberi der ki : Bize Muhammed ihn Halef ... Cerir'den 
nakletti ki; o, §oyle .demi§ : Ureyne kabilesinden bir topluluk, Rasulul
lah'm huzuruna· ·geldi. Hastahkllydllar. Rasulullah (s.a.) onlara emir 
verdi. Ak§am olunca hastallklan arttl. Ve ktzara'k develerin c;dbamm 
oldurdUler, develeri allp kendi memleketlerine goturmek istediler. Cerir 
der ki: RasUlullah (s.a.) muslumanlardan bir grupla beraber beni on
Ian yakalamak U.Zere gonderdi. Biz onlan, memleketlerine vardtklan 
esnada yakaladtk. Ve allp Hz. Peygambere getirdik. Hz. Peygamber on
lann ellerini ve ayaklanm ~aprazlama kesti. Go·zlerini ~1kard1. Onlar; 
su, su, diyorlardl. Rasulullah (s.a.) ise; ate§, ate§ diyordu. Neticede 
helak oldular. Cerir der ki : Allah Azze ve Celie, gozlerinin ~1kanlmasm1 
ho§ kar§tlamadi ve (/Allah ve Rasulu ile sava§anlan ... » ayetini indirdi. 
Bu hadis garib oldugu gi:bi raviler arasmda yer alBin Rebezi zaytftir. 
Ancak burada, bu .toplulugun atkasma gonderilen seriyyenin reisi ola
rak, Cerir ibn Abdullah el-Beceli zikredilmektedir. MU.Slim'in Sahih'inde 
ise; bu seriyyenin, ansardan yimti atll ki§iden te'§ekk·Ul ettigi da:ha 
once ge~mi§ti. Bu hadiste yer alan; Allah gozlerin ~Ikarilmastm ho§ kar
§Ilamadigi ic;in bu ayeti indirdi, soziine gelince bu; mii.rseldir. Nitekim 
MU.slim'in Sahih'inde anlatildigi gibi, onlar da ~obanlarm gozlerini ~~
karmi§lardl. Rasulullah onlara kendi fiillerinin kar§1hg1 olaraik· kiSa.S 
yapmi§tl. A!lah en iyisini bilendir. 

Abdurrezz'ak ... Ebu HU.reyre'nin §Oyle dedigini bildirir: Rasulullah 
. (s.a.) a Fezare ogullarmdan ba:z1 kimseler geldiler. Zay1fllktan oleyaz
Inl§lardl. Rasulullah (s.a.) onlann, tohumluk develerin yanma gidip, 
sutlerinden ic;melerini emretti. Ak§am olunca, onlar tohumluk develerini 
c;ahp gotfudUler. P~lerinden gidildi ve Hz. Peygamberin huzuruna ge
tirildiler. Elleri, ayaklan kesilip, gezleri ~1kanld1. Ebu HU.reyre der ki : 
Bu ayet, onlann hakkmd~:t nazil olmu§tur. Bundan sonra Rasulullah 
(s.a.) bir daha kimsenin goZU.nii «;Ikarmami§tlr. Bu hadis bir ·ba§ka 
§ekilde Ebu Hureyre'den rivayet edilmi§tir. 
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Ebu Bekr ibn Merduyeh der ki: Bize Ahmed ibn ishak ... Seleme 
ibn el-Ekva'dan nakletti ki; o, §oyle demi§ : Rasulullah (s.a.) m Yessar 
diye bir hizme~isi vard1. Hz. Peyga:mber, onun gtizel namaz Jnld1gm1 
gortince; onu azad etti. Ve onu, Harre'deki darruzhk hayvanlarm yanma 
gonderdi. Yessar orada iken Seleme der ki: Ureyne kabilesinden bir 
topluluk, mi.isltiman olduklanm a~tklad1lar. Ve Hz. Peygamberin yanma 
hastallkl1, karmlan btiytimti§ ve bitkin olara;k gelmi§lerdi. Seleme der 
ki : Hz. Peygamber, onlan Yessar'm yanma gonderdi. Develerin stittinti 
i~iyorlardl. Neticede ·kannlan yerine geldi. Fakat Yessar'a saldtrarak 
onu bogazladllar. GOztine b1~ak soktular. Sonra develeri ka~Irdtlar. Hz. 
Peygamber, onlarm pe§inden ba§larmda Ktirz ibn Cabir olmak tizere 
mtisltiman stivariler gonderdi. Onlan yakalaytp Hz. Peygambere getir
diler. 0 da ellerini ve ayaklanm kesti, gozlerini ~1·kard1. Bu rivayet ger
~ekten garibtir. Nitekim Ureyne kabilesinin k1ssas1; aralarmda Cabir, 
Ai§e ve b~kalarmm da bulundugu sahabeden bir topluluktan nakle
dilmi§tir. Aynca Hafiz Ebu Bekr ibn Merduyeh, 'bu hadisi degi§ik yon
lerden rivayetlerle nakletmi~tir. Alla;h ona merhamet etsin ve sevabma 
nail kilsm. 

ibn Cerir Taheri der ki : Bize Muhammed ibn Ali ... Abdtilkerim'den 
nakletti ki; ona develerin idrarlan soruldugunda o, §oyle demi§tir : 
Bana, Said ibn Ctibeyr Muhariblerden s6z ederek dedi ki : Bir topluluk 
Hz. Pey.gambere gelip islam tizere sana biat ediyoruz, dediler. Halbuki 
onlar yalanciydilar. Mtisltiman olmak istemiyorlardl. Sonra, biz Medi
ne'nin havasmdan hO§l~madik, dediler. Rasulullah (s.a.) da onlara 
dam1zllk develerinin yanma gidip sabah a~am orada ·kalmalanm, fd
ranru i~ip stittinti sagmalanru emretti. Said ibn Ctibeyr der ki : Onlar 
burada ·iken bir ~agmc1 geldi ve Hz. Peygamberden yardtm istedi. <;o
banlarm oldtirtildtigtinti, hayvanlarm stirtildtigtinti bildirdi. Rasulullah 
(s.a.) emir verdi, halka seslenildi: Athlar ata binsin, denildi. Said ibn 
Ctibeyr der ki; Atlllar ata bindiler. Bir ath digerini beklemiyordu. Ra
sulullah da atma binip onlarm pe§ine gitti. Nihayet ar~t1rarak onlann 
s1~naklarma girdiler. Peygamberin arkad~lar1, onlan esir alarak Hz. 
Peygamberin huzuruna getirdiler. Bunun tizerine Allah Teala: ((Allah 
ve Rasulti ile sava§anlarm ... >> ayetini inzal buyurdu. Said ibn Ctibeyr 
der ki: On.Iann stirtilmesi §Oyle olmu§tur; harabelerine ve sigmakla
rma gizlenilinceye kadar arkalarmdan ta'kib edildi ve mtisltimanlarm 
arazisinden dl§an ~1kanld1lar. Hz. Peygamber onlardan bir kiSmtm 
oldtirdu, bir kiSmmi ash, bir kiSmim kesti ve bir ktsmmm da gt>zlerini 
~1kardl. Said ibn Ctibeyr der ki: Rasulullah (s.a.), bundan once ve 
sonra b~ka hi~bir kimseyi bOyle cezalandirmami§tl. Aynca bu ttir 
cezay1 yasa'klamt§tl. Hi~bir §ekilde kimsenin goztinti ~1karmaym, diy0 
buyurmu§tu. Enes bunun bOyle oldugunu soylerdi. Anca:k onlar oldtir-
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dtikten sonra Hz. Peygamberin, cesedlerini at~te yakt1g1 da s.oylen
mi§tir. Baz1lan da bunlann bir k1smmm Stileym kabilesinden, bir kls
mmm Ureyne'den, bir kiSmmm da Bticeyle kabilesinden oldugunu soy
lemil}lerdir. Mezheb imamlan, bu Ureyne kabilesi hakkmdaki hiikmtin 
mensL1h mu, muhkem mi oldugu konusunda ihtilathd1rlar. Bir k1smma 
gore; bu ayet neshedilmi§tir. Onlar bu .ayette, Hz. Peygambere itab bu
lundugunu iddi'a etmi§lerdir. T1pk1 : «Allah bagi§lasm seni. Nic;in onlara 
izin verdin ... » ayetinde oldugu gibi. Bir k1sm1 da Hz. Peygamberin i§
kence etmekten nehyedilmesi sebebiyle mensuh oldugunu soylerler'. An
cak bu gorii§ iizerinde durmak gerekir. Aynca bu gorti§tin taraf.tan .olan 
kimselerin, mensuh oldugu iddiasmm gerekc;:esi olan hti!kmti ac;Iklama
lan icab eder. Baz1larma gore de; bu ayet, harblerle ilgili htikiim nazil 
olmadan once gec;erli idi. Bunu Muhammed ibn Sirin sayler ki; bunda 
da iizerinde durulmas1 gereken bir taraf vard1r. <;iinkti anlatllan olay, 
daha sonra olmu§tur. Aynca Cerir ibn Abdullah'm rivayeti de, olaym 
daha sonra oldugunu gostermektedir. <;tinkii .Cerir, Maide suresinin in
mesinden sonra mtisltiman olmu§tur. Bir kiSrm da Hz. Peygamber on
larm gozlerini <;1karmad1. Sadece c;1karmak istedi. Daha sonra gelen 
ayetle, sava§<;Ilann hiikmii ac;Iklandi, demi§lerdir. Bu soztin de tizerinde 
durulmas1 1gerekir. c;unkii yukanda miittefa:kun aleyh olan hadiste Hz. 
Peygamberin, onlarm goziinii c;I•kardigl anlatllmaktadlr. 

ibn Cerir Taberi der ki : Blze Ali ibn Sehl... Velid ibn Mtislim'den 
nakletti ki; o, ben Leys ibn Sa'd ile; Hz. Peygamberin onlarm ·goztinti 
<;l'kanp cesedlerini gtine§e birakip oldtirdtigii konusunu tartl§tlm. 0 
dedi ki: Ben Muhammed ibn Aclan'dan duydum ki; bu ayet, .Hz. Pey
gambere hitab sadedinde nazi! olmu§tur. Ve onlarm yapt1klan davra
m§m cezasm1 Rasulullah'a bildirmi§tir. Buna gore; onlara, oldtirme el 
ve ayak kesme ye siirgtin cezas1 verilebilir. Hz. Peygamber bu olaydan 
sonra bir daha kimsenin goztinti ·c;Ikarmami'§tlr. 

Ali ibn Sehl der ·ki: Bu soz, Evzai'ye anlat1hnca; o, Hz. Peygambere 
itab sadedinde nazi! olmasm1 reddederek §Oyle dedi : Aksine bu, o gru
bun cezas1 idi. Sonra ayet-i kerime onlardan ba§ka Allah ve Rasuliine 
sava§ ilan edenlerin cezas1 bic;iminde nazil olmu§tUr ve ayette goz gl
karma cezas1 kaldmlml§tlr. Sonra Cumhur-i illema, bu ayetin umumi 
htikmiine dayanarak §ehirlerde ve yollarda sava§ <;Ikaranlann -«Ve 
yeryiiztinde fesadl yaymaya c;all§lrlar.» 'buyruldugu ic;in- cezalandl
nlmasml 6ngormii1?lerdir. Malik, Evzai, Leys ibn Sa'd, ~afii ve Ahmed 
ibn Hanbel'in gorii§ti budur. Hatta imam Malik der ki : Bir ki§iyi aida
tip da hile yaparak bir eve sokan, sonra onu oldtiriip iizerinde bulunan 
§eyleri alan kimse maharib say1hr. Onun karu, maktuliin ailesine degil, 
hiikiimdara miibah olur. Maktultin ailesinin onu aHetmesi, oldiirme 
htikmiiniin infaz1 konusunda mu'teber say1Imaz. Ebu Hanife ve arka-
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da§lan i~e. muharebenin ancak yollarda olabilecegini, §ehirlerde ise 
olmayacagmt, soylerler. Zira derler; §ehirde yard1m istenince yard1ma 
gelinebilir. yollarda ise yardtm istenince yard1ma gelecek kimse bu
lunmaz. 

uOldtirtilmek, as1Imak, c;aprazvari el ve ayaklan kesilmek veya yer
lerinden si.lrtilmek. •• Ali ibn Ebu Talha, Abdullah ibn A'bbas'tan nak
leder ki ; kim, islam'm ha'kim oldugu yerde silah1m c;1kanr da yollarda 
korku .salarsa ve o ki§i ta'kib edilip yakalamrsa, miisltimanlann imami 
o kimse hakkmda muhayyerdir. i.c;ter onu oldurur, ister asar, ister elini 
ve ayaklanm c;aprazvari keser. Said ibn Museyyeb, Mucahid, Ata, Ha
san el-Basri, ibrahim en-Nehai, Dahhak da bOyle demi§lerdir. Bunlarm 
hespini Ebu Ca'fer Taheri nakleder. Aym husus, Malik ibn Enes mer-
humdan da rivayet edilmi§tir. Bu sozun dayanagt, ( _, 1 ) edatlmn 
muhayyerlik anlamma gelmi§ olmastdtr. Nitekim Allah Teala, kitah-I 
Mubin'inde buna benzer ifadeler kullanml§tlr. Mesela avlanmanm ce
zast konusunda §Oyle ·buyurmu§tur: ((Sizden bile bile onu oldurenin; 
ehli hayvanlardan oldurdugu kadar olduguna ic;inizden iki adil ki§inin 
htikmedecegi, Ka'be'ye ula§acak bir ·kurbam Odeme, yahut dti§ktinlere 
yemek yedirme §eklinde keffaret, ya da yaptlgmm agtrhgmi katmak 
tizere bunlara denk oruc; tutmak vard1r.•• (Maide, 95). Keza hastaltk 
sebebiyle verilecek fidye konusunda da aym edat kullamlarak §oyle 
buyurulur : . «ic;inizde hasta olan veya ba§mdan rahats1z bulunan varsa; 
fidye olarak ya oruc; tutmas1, ya sadaka vermesi, ya da kurban kesmesi 
gerekir." (Bakara, 196). Keza yemin keffareti konusunda da §6yle bu
yurmaktadir : <•Yeminin keffareti, ailenize yedirdiginizin ortalamasm
dan on miskini yedirmek, giydirmek, ya da bir kole azad etmektir. l) 
(Maide. 89). BtitUn bunlarda muhayyerlik vardtr. Binaenaleyli bu ayette 
de aym edat kullamldtgma gore; muhayyerlik olmahd1r. Cumhur-u ule
ma der ki : Bu ayet muhtelif hailer ic;in nazil olmu§tur. Nitekim Ebu 
Abdullah e~-§afii'nin ... Abdullah ibn Abbas'tan naklettigine gore; o; 
yol kesenler hakkmda §Oyle demi§tir : Onlar adam oldurtir ve mal 
allrlarsa; kendileri de oldurtiltir ve astllrlar. Adam oldtirur, mal almaz
larsa; oldurtilur; fakat as1lmazlar. Mal ahr, fakat adam oldurmezlerse; 
elleri ve ayaklan c;aprazvari kesilir. Yola korku salarlar, fakat mal al
mazlarsa ; bulunduklan yerden stirgun edilirler. ibn ·Ebu $eybe de ... 
Abdullah Ibn Abbas'tan bu hadisi rivayet etrni§tir. Keza Ebu Miclez, 
Said ibn Ctibeyr, ibrahim en-Nehai, Hasan, Katade, Suddi ve Ata el 
-Horasani'den de bu §ekilde bir rivayet nakledilmi§tir. Bu gorti§, selef
ten ve imamlarm bir c;ogu tarafmdan da tekrarlanmi§tir. 

imamlar (suc;luya cezanm uygulam§ bic;iminde) ihtilat etmi§lerdir. 
Suc;lu_yakalamnca; diri olarak astllp, yiyecek ve ic;ecek vermeden oltime 
mi terk edilecektir? Yoksa once mtzrak ve benzeri bir aletle oldtirtilecek, 
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sonra diger bozgunculara bastmc1 ve sindirici ornek olmak iizere astla· 
caklar m1d1r? Yahut ii~ gun as1h birak1laca:k, sonra kan ve irinin akmas1 
i~in topraga m1 btraktlacaklardtr? Biitiin bu konularda ihtilat vard1r 
ki, bunlar yerinde yazllmi§tlr. Giivenimiz ve dayana~m1z Allah Teala' 
d1r. 

( .... .. .. .. ...... .. .. .... ) 
((Veya yerlerinden siiriilmek.)) Baztlan dediler ki-; once ta'kib edilip 

tutulur' ve hadd-i §er'i uygulamr ya da isla.m diyarmdan siiriiliirler. 
ibn Cerir; Abdullah ibn Abbas, Enes ibn Malik, Said ibn Ciibeyr, Dah
hak, Rebi' ibn Enes, Ziihri, Leys ibn Sa' d . ve Malik ibn Enes'ten boyle 
rivayet eder. 

Ba§'kalan da derler ki : Bu~undugu beldeden bir ba§ka beldeye stir
gun edillrler, sultan veya vekili onu tamamen yurtta§hktan ~1kanr. ~a'bi 
onu biitiin i§lerinde reddeder derken; Ata el-Horasani, bir ordugahtan 
ba§ka bir ordugaha gonderilir. Y1llarca orada b1rak1hr. Fakat islam top
raklanndan di§an ~Ikanlmaz, der. Said tbn Ciibeyr, Ebu ~a'sa, Hasan, 
ZU.hri, Dahhak ve Mukatil ibn Hayyan da onun nefyedilecegini, ancak 
islam topraklanndan di§an ~I·kanlamayacagmi bildirirler. 

Ba§kalari da derler ki : Burada:ki «CSiirgiindenl> ma;ksad hapistir. 
Bu, Ebu Hanife ve arkada§larmm gorii§iidiir. ibn Cerir ise; ((siirgiin
denn maksadm;, ... bir beldeden ~Ikanhp bir ba:§ka beldeye gonderilerek 
orada hapsedilmes.i oldugunu ·kabul eder. 

«Bu. onlara diinyada ri.lsvayhktir. Onlara ahirette de biiyiik bir 
azab vardtr.n Oldiiriilmek, asllmak, ellerinin ve ayaklarmm ~aprazvari 
kesilmesi, siirgiin edilmek gibi cezalar vard1r. Zikredilen bu husilslar, 
onlar i~in dtinya hayatmda ve insanlar arasmda riisvayhk nedenleridir. 
Aynca Allah onlara, k1yamet giinii i~in biiyiik bir azab hazirlami§tlr. 
Boylece bu ayetin mii§rikler hakkmda nazi! oldugunu soyleyenlerin 
gorii§ii destek kazanmaktadir. MU.sliimanlara gelince; Miislim'in Sa
hih'inde Ubade ibn Samit'ten nakledilen hadiste o, §Oyle demi§tir : Ra
sulullah (sa.) kadmlardan ald1g1 ahid gibi bizden de; Allah'a §irk ko§
mamak, hJrsizhk yapmamak, giinah i§lememek, ~ocuklar1nnz1 ve birbi
rimizi oldiirmemek konusunda ahid ald1. Sizlerden her kim, ahdini ye
rine getirirse; ecri Allah'a aittir. Kim de bunlardan birini yaparsa; ce
zalandmhr ve bu, onun i~in keffarettir. Allah kimin de durumunu giz
lerse; onun durumu, Allah'a havale edilir. isterse onu azablandmr, is
terse ba~§lar. 

Hz. Ali der ki : Rasulullah (s.a.) §byle buyurdu : Kim, bu diinyada 
bir sw; i§Jerse; onunla cezalandmhr. Allah adildir, kulunun c~asm1 iki 
kez tekrarlamaz. Kim de diinyada bir giinah i§lerse, Allah onu orter ve 
affederse, affettigi bir §eyi yeniden yapmamak konusunda elbetteki 
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Allah, en (!Ok kerem sahibidir. imam Ahmed ibn Hanbel, Tirmizi, ibn 
Mace de boyle rivayet ederler. Tirmizi; bu hadis hasen, sahihtir, der. 
Hafiz Darekutni'ye bu had.is soruldugunda; o, merftl' ve mevktlf olarak 
rivayet edilmi§, ancak merftl' olu§u daha sahihtir, demi§tir. 

ibn Cerir Taberi der ki: «BU, onlara utinyada rtisvayhkt1r.ll Yani 
kotillilk, utan~. kii~tikltik, zillet ve ahiretten once dtinyada ~abucak go
recekleri ~eylerdir. «Onlara ahirette de btiyiik azab vard1r.1> i§ledikleri 
fiillerden vazge~ip oltinceye kadar tevbe etmezlerse, dtinyada cezalan
dmldiklan cezamn yamsira ahirette de onlar ic;in btiytik-bir azab vardlr, 
cehennem azab1. · 

. «Yalmz, onlara gtictintiz yetmeden once tevbe .edenler mtistesnad1r. 
Bilin ki ·Allah Gaftlr'dur, Rahim'dir.11 Bu htikiim mii§rikler hakkmda
dir, diyenlere gore; ayet ac;1ktlr. Miisltiman muhariblere gelince; onlar 
gtic; yetirilmezden once tevbe ederlerse; o zaman oldtirillme, asllma ve 
ayak kesme cezas1 uygulanmaz. Ancak el kesme cezasmm, son bulup 
bulmayacag1 konusu tartl§mahdlr. Bu konuda ulemamn iki gorii§ti var
dtr : Ayetin zahirine gore; btitun -eezalarm dti§mesi gerekir. ibn Ebu 
Hatim'in soyledigine gore, Dahhak da bununla amel etmi§tir. ibn Ebu 
Hatim der ki: Bize Ebu Said ... ~a'bi'den na;kletti ki; Harise ibn Bedr, 
Basra halkmdan bir ki'§i idi. Yerytiztinde bozgun c;1karm1§ ve sava~ 
yaprnl§tL Hasan ibn Ali, Abdullah ibn Abbas ve Abdullah ibn Ca'fer 
gibi Kurey§'li ki§iler kendi aralannda tarti§lp Hz. Ali ile konu§tular. 
Ancak onu ikna' edemediler. Said ibn Kays el-Hemedani onu ta'kib 
ederek evinde yakalad1. Sonra Hz. Ali'ye gelerek, ey mti'minlerin emiri, 
\<Allah'a ve Rastlltine kar§l sava§an ve yeryiiztinde fesada kO§anlann 
cezas1» nedir? dedi ve ayeti sonuna kadar okudu. Hz. Ali; ona eman 
verdi. Said ibn Kays der ki : Bu ki§i, Harise ibn Bedr idi. Keza ibn Cerir, 
bir ba§ka yolla Mticahid ve Ca:bir'den bu olay1 nakleder. 

( . . .... . .. . : ... .. ........ ) 
ibn Cerir Taheri, Stifyan es-Sevri kanallyla, Stiddi'den ve E§'as ka

nahyla Amir el-~a'bi'den nakletti ki; Mer.ad kabilesinden bir adam Ebu 
Mtlsa'ya geldi. Ebu Mtlsa, o s1rada Ktlfe'de Hz. Osman'm · emiri idi. 
Farz namaz1 klld1ktan sonra dedi ki : Ey Ebu Mtlsa, buras1 sana sigi
mlan makamdtr. Ben, falan oglu falamm. Ben, Allah'a ve Rasultine 
sava§ ac;an ve yerytiztinde fesada ko§an biriyim. ~u anda yakalanmadan 
once tevbe ettim, dedi. Ebu Mtlsa kalk1p dedi ki : Bu, falan oglu falan, 
Allah ve Rastllti ile sava§an, yerytiztinde fesada ko§an biridir. Ancak 
yenilmezden once tevbe etmi§. Kim onunla kar§Ila§Irsa, hay1rdan ba§ka 

' bir kar§Illk gormez. Eger s6ziinde dogruysa; dogru yol kendisi ic;indir. 
Eger yalanc1 ise; gtinahi ona yeti§ir. Adam Allah'm diledigi bir sure 
kalch. Sonra c;rk1p gitti. Allah Teala gunah1yla onu yakalad1 ve oldiirdti. 
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Sonra ibn Cerir der ki: Bana Ali, Velid ibn Muslim'den nakletti ve : 
Leys'in !joyle dedigini bildirdi : - Keza Musa ibn ishak el-Medeni'den 
de aym rivayeti nakletti.-- Leys bizim yammtzda emir idi. Ali el-Esedi 
sava~ a<;ml§, yolda korku sa<;mi~, kan aJkttmu~. mal alm1~ idi. Halk ve 
imamlar onun pe~ine du~mu~ler, ancak o ka<;ml~ ve yakalanamam1~ti . 

Sonra kendisi tevbe ederek donup gelmi~ti. Tevbesi §Oyle olmu~tu : Bir 
adamm ((De ki, ey kendilerine yaz1k etmi~ olan kullanm. Allah'm rah
metinden umidinizi kesmeyin. Muha'kkak ki Allah, butUn gunahlan 
bagi~lar. Dogrusu 0_. Gafur'dur, Rahim'dir.>> ayetini okurken i~itmi~ ve 
durmu~; ey Allah'm kulu, bir kez daha oku demi§. Adam okumu~. o da 
k1hcm1 kmma sokup tevbe etmi§. Sefer vakti Medine'ye gelmi~, y1kan
m1~. Sonra Hz. Peygamberin mescidine gelip, sabah namazm1 k1lm1'}. 
Sonra Ebu Hureyre'nin yanma gelerek, arkada~larmm arasma oturmu§. 
Gun aydmlanmca halk, onu bilip uzerine dU.§mU.~ler. 0, benim aley
himde hi<;bir yol tutmaym. <;unku siz beni yakalamazdan once ben 
tevbe edip geldim, demi§. Ebu Hureyre; dogru sayler, diyerek onun elini 
tutup Mervan ibn Hakem'e getirmi~. - Mervan, Muaviye zamanmda 
Medine valisi idi.- ve demi~ ki: Bu adam, tevbe ederek yamma geldi. 
Onun aleyhinde tutabileceginiz bir yol yoktur. Olduremezsiniz de. Leys 
der ki : Buttin suc;larmdan vazgec;ildi ve Ali el-Esedi tevbe ederek Allah 
yolunda sava~a <;tkti. Bir deniz sava~mda Bizanshlarla kar§Ila§ti. Onun 
gemisl Bizanshlarm gemisine yana§h. Ali, Bizanshlarm gemisine atlay1p 
gec;ti. Bizanshlar, kac;arak geminin obur tarafma . toplandilar. Gemi 
batt1. 0 ve beraberindekiler de toptan boguldular. · 

,--- - - ----- i Z A H I --- -----

Bu . bahis, be§er hayatmm en esash te~rii hiikumlerinden bir kts
mmt beyan etmekle ba§hyor. Bunlar, Allah'm nizam ve §eriatmm hiik
molundugu miislUman bir cemiyette, hayati ve insan varhgmt koruma
ya taalluk eden hi.iki.imlerdir. Umumi nizam1 korumaya; o nizama kar§t 
c;1kmak, ilahi §eriatm golgesinde Allah'm emri ile kaim alan bir haki
miyete aykm hareket etmek, islam idaresi ve islam §eriatmm golge
sinde ya~ayan cemiyetin aksine bir yol takip etmekten sakmmaya mii
teallik ilahi hiikiimlerdir. Her t iirli.i ic;timai nizamt, Allah 'm §eriatma 
dayanan islam Cemiyetinde mali ve ferdi miilkiyeti korumak da. bu 
hiikiimler ciimlesindendir. 

Hz. Adem'in ogullanmn k1ssas1 ; insan hayatmm en ozlii meselele
rine taalluk eden bi.iti.in bu meselelere bir mukaddime olarak serdedi
liyor. Hz. Adem'in ogullanmn k1ssas1 ; suc;un, be~er ruhundaki sebep ve 
tabiatmt ortaya koyuyor. Keza suc;un c;irkin ve adi bir i§ oldugunu, iize-
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rinde ehemmiyetle durmak laz1m geldigini, failinin cezalandmlrnas1 
gerektigini ve insam, su\!a te§vik eden sebeblere kar§I mukavemet gos
terilmesi icabettigini de ortaya koyuyor. 

Bu k1ssa ve onun ihtiva ettigi ilhamlar, ayetlerin akl§mda gelecek 
alan huktimler i<;in kuvvetli bir ~ZI§t1rma unsuru oluyor. Dti§tinen bir 
okuyucu; bu k1ssanm buraya konulu§unun hikmetini ve gorni~ oldugu 
vazifeyi hemen anlar. Ru:huna dalan i.kna' edici illi.amlan hisseder; Al
la'h'm nizamma bagh ve ilahi §eriatm htikmolundugu bir cemiyette; 
cana, umumi nizama, mala ve ferdi miilkiyete tecavtiz suc;u hakkmda 
islam'm. k0ydugu ag1r htiktimlerin hikmetini anlayabilmek ic;in kalbin
de ve aklmda bir isti'dad peyda olur. 

Mtisltiman cemiyeti; btitiin hayatlm Allah'm · nizam ve §eria:tma 
baglar i§lerini, meselelerini ve her ttirlii mtinasebetlerini, o §erlatm hti
ktimlerine ve bu nizamm esaslarma gore tanzim eder. Bundan dolaytdlr 
ki islam; her ferde adalet, yeterlilik, istikrar ve emniyet unsurlarm1 
taahhtid eder. Sonra her tiirlti korku ve anar§i, bask1 ve zorlama, zultim 
ve tecavtiz, ihtiyaQ ve zaruret unsurlanm da bertara~ eder. Boylece bu 
adil; faztl olc;ti ve dayam§ma esasma bagh cemiyette cana ve hayata 
veya amme niza.mma veya ferdi mtilkiyete ·kar§l g6sterilecek bi:J; teca
vtizii., en · adi ve menfur bir sue;, ha.fifletici sebeplerden ve her tiirlti 
ma'zeretten tamamen uzak bir cinayet olarak telrukki eder. 

Btittin bunlar, normal seviyedeki ip.sanlar il;;in dogru istikamette 
ytirtime imkanlan sagland1ktan, gerek ferdin gerekse cemiyetin i\!ti
mai hayatmda suc;a sebep olan amilleri, bertaraf ettikten sonra islam'm 
suc;a ve su~lulara kar§l gosterdigi §iddeti ifade etmektedir. 

Bununla ·beraber islam, tahki1kat ve htikmtin selameti bak1mmdan 
mtitecaviz suc;lulara her ttirlti garantiyi verir. §tipheler iizerine herttirlti 
cezay1 kaldmr. Dtinya hesabma gore baz1 hallerde, a.hiret hesabma g<:ire 
de btittin hallerde suc;lan iskat eden tevbe kap1sm1 ac;ar .. . 

Btittin bunlann orneklerini bu bahiste, bu hukti.mlerin tazammun 
ettigi meselelerde g<:irecegtz . .. 

Fakat ayetlerin ve htiktimlerin a<;l'klamasma gec;meden onlarm ta
zammun ettigi umumi bir husllsu, arzetmekten kendimizi alamayaca
~z : Bu, hiikiimlerin tatbik edildigi cemiyetin ve tatbik kuvvetinin or
taya koydugu §artlann durumudur. 

ister cana.. ister amme nizamma ve ister mala teca vtizle alakall 
olsun bu bahiste serdedilen hiiktimlerin durumu, §eriata dair, ceza 
hukukuna dair, klsas ve ta'zire · dair htiktimlerin durumu gibidir. 

Btittin bunlan tatbik edebilme imkam ancak bir «mtisltiman cemi
yetten bir «islam diyarmda» mtimktin olabilir. .. Binaenaleyh «islam 
diyan» ile §eriatm neyi kasdettigini a<;lklamannz gerekir. 

TeCsir, C, V. F . 140 
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islam'm ve mtisli.imamn nazarmda di.inya, ikiye aynhr. Bir i.igiin
ctisi.i olamaz. 

Birincisi; <<Dar'i.il-islamn islam diyan'd1r. Bu ibare, islam ahkami
mn tatbik edildigi ve islam §eriatmm hakim oldugu bi.iti.in beldeleri 
igine allr. 0 beldelerin ahalisi ister tamamen mi.isli.iman olsun, ister 
mi.isli.imanlar ve zimmilerden meydana gelmi§ olsun, ister tamamen 
zimmilerden ibaret olsun farks1zd1r ... <;i.inki.i idareciler mi.isli.imandlr; 
islam'm hi.ikmi.ini.i tatbik ediyorlar ve islam §eriatmi uyguluyorlar de
mektir. Yahut onlar, mtisli.imand1rlar veya mi.isli.iman ve zimmidirler, 
fakat harple o beldeyi ele gegirmi§lerdir. 0 zaman islam ahkam1, o belde 
ahalisinin du~mda kalan insanlar igin tatbik edilir. islam §eriatlm, mtis
li.imanlar kendi aralarmda tahakkuk ettirirler. Hi.ilasa «Dar'i.il-islam»; 
islam ahkammm tatbik edildigi ve islam ~eriatmm uyguland1g1 belde
nin ad1d1r. 

lkincisi; «Dar'i.il-Harbn dir. Bu ibare de; islam ahkammm tatbik 
edilmedigi ve islam §eriatmm uygulanmad1g1 bi.iti.in beldeleri i\!ine 
ahr ... Ahalisi ne olursa olsun ... ister mi.isliiman, ister ehl-i kitab ve 
ister katir olduklanm soylesinler, netice ayrud1r. K1saca «Dar'iil-Harb•>; 
islam ahkammm tatbik edilmedigi ve islam §eriatmm uygulanmatilgi 
beldenin ad1d1r. Boyle bir belde mi.isli.imana ve mi.isli.iman cemiyetine 
gore harb diyan say1hr. 

islam cemiyeti; yukarda ta'rifi yap1ld1g1 §ekilde bir islam yurdun-
da ya.§ayan cemiyettir. ' 

Allah'm nizamma bagh olan ve O'nun .§eriatm1 uygulayan bu ce
miyet, in.san 'kamm, mahm ve amme nizam1m koruyan; umumi emni
yeti bozmak isteyen, cana ve mala tecavi.iz edenlere kar§l g1kan ve on
lann tecziyesini emreden ve bi.iti.in bu husl1siyetleri bu bahiste ve di
ger · ayetlerde beyan edilen yegane cemiyettir. islam cemiyeti i.isti.in ve 
mi.ikemmel, hi.ir ve adil bir cemiyettir ... Gi.ici.i yetsin yetmesin her insan 
igin,. gerekli i~ ve sigorta garantisini veren cemiyettir ... Oyleyse boyle 
bir· cemiyette ya.§ayan her insan; bu nizamm kendisine bol bol verdigi 
o nimetleri gozetmeli, degerini takdir etmelidir. Diger insanlarm hak
lanna ria,yet etmeli; malma, canma, lrzma ve ahlakma sayglh olmahdlr. 
iginde emniyet ve selamet dahilinde y~adlg1, her ti.irli.i haklanrun bol 
bol verildigi, bi.iti.in ins~ ozelliklerinin ve igtimai haklarmm kabul edil
digi. hatta bu ozellik ve haklarmm himaye edildigi «Dar'i.il-islam»m 
selametini muhataza etmeye gah~mahd1r. 

Bi.iti.in bunlardan sonra kim ki, «Dar'i.il-islam»m bu nizamma !kar§I 
g1karsa; o, asidir, gi.inahkardir ... En §iddetli cezalarla muaheze edil
meye mustahakt1r. .. Zanla mufuheze edilmeyecegi, §i.ipheler ka~ISm
da cezalann kaldmlacag1 garantisi:nin IJ<?l bol verilmesine ragmen, boy
lelerine en ag1r cezalan vermek icabeder .. . 
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Fakat ta'rif edilen §ekliyle <eDAr'i.il-Harb»e gelince ... 0 beldenin ve 
ahalisinin, islam ~eriatmm ·garantilerinden istifAde etmeye ha:klan 
yoktur. <;i.inki.i onlar, bir defa islAm §eriatmt tatbik etmiyorlar; is
lAm'm hAkimiyetini kabul etmiyorlar. 

Onlar; islam yurdunda ya§ayan ve hayatlarmda islAm §eriatmi tat
bik eden mi.isli.imanlara nisbetle mi.idAfaa edilemez. Onlann canlan ve 
mallan mi.ibahtlr. islarri'a gore, onlara hi.irmet mevzu-u bahis degildir. 
Ancak mi.isli.imanlarla bir anl~malan varsa mustesnA ... KezA §eriat 
((DAr'lil-Harb'ten donenn ve bir emniyet anl~mast ile {(DAr'i.il-islAm'an 
girenlere de, bu anl~ma mi.iddetince o ·garantileri bol bol. verir. Ama 
«Dar'i.il-islAm» hududlan dwhilinde .. . Mi.isli.iman bir idarecin'in hAkim 
oldugu beldelerde .. . Mi.isli.iman idareci, Allah'in §eriatmt tatbik ed·:;n 
insand1r. (Seyyid Kutub, Fi Ztlal'il-Kur'an, IV, 202- 206) . 

islam'da K1sas 

islam'm koymu§ oldugu ktsas ilkesini ve onemini Abdi.ilkAdir Udeh 
§6yle a~rkhyor : 

Gerek eskiden gerekse §imdi yeryiizi.inde ktsas cezasmdan daha 
i.istiin bir ceza oldugu soylenemez. Ktsas cezalarm en adilidir. Qi.inkii o, 
suc;luyu hjledigi suc;un misliyle cezalandtrmaktadir. Bu ceza, emniyet 
ve nizam i~in de en iyi cezad1r. Qiinki.i suc;lu, i§ledigi fiilin misliyle ce
zalandmlacagmt bilince c;ogunlukla sue; i§lemekten vazgec;er. Suc;luyu 
genellikle oldi.irmeye veya yaralamaya se•vkeden faktor, usti.inliik ve 
galibiyet arzusudur. Suc;lu, avm1 oldi.irdfrkten sonra kendisinin de ha
yatta kalamayacagm1 dii§i.inecek olursa, kendi hayatm1 devam ettir-
mek ic;in kar§tsmdaki kimsenin hayahna ktymaz. Saldtrdtgt kimseye 
bugi.in maglub olursa yann onu yenebilecegini bilen kimse, kar§tsmdaki 
kimseyi maglub etmek ic;in sue; yoluna ba§vurmayt di.i§i.inmez. Bunun 
gi.ini.imi.izde pek c;ok pratik ornekleri vardtr. Mesela asalbi mizac;h, c;abuk 
ktzabilen ki§i hasmmm kendinden daha giic;li.i oldugunu veya saldm
sma misliyle mukabele edeceginden emin oldugu zaman saldtrmaktan 
vazgec;er ve c;ok sakin bir davram§ ic;erisine girerek sulh olmak ister. 
Silahlanmi§ bir ki§i, eger kar!itsmda•ki hasmmm da kendi gibi silahll 
oldugunu ve saldm.sma ayniyle mukabele edebilecegini di.i§i.ini.irse, c;ogu 
kerre saldmdan vazgec;er veya saldmp saldirmamayt di.i§i.ini.ir. Keza gi.i
re'§en veya boks yapan ki§i, kendisinden c;ok daha kuvvetli ve c;ok daha 
saglam oldugunu bildigi rakiblerine kar§I meydan okuyamaz. Ama zaytf 
ve giic;si.iz oldugunu tahmin ettigi kimselere kolayhkla meydan okur. 

i§te insan tabiatl. islam hukuku, bu tabiati dikkate alarak ktsas 
cezasm1 koymu§tur. Suc;a sevkeden her psikolojik faktori.i suc;u onleyen 
aksi bir psikolojik faktorle kar§tlar. Ki bu husus, tamamen modern 
psikolojinin verilerine uygundur. 
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Be§eri hukuk, k1sas cezasm1 sadece oliim su~lannda uygular ve ka
bul eder. Oldiirmede, biitiin unsurlar mevcud ise i'dam cezas1 verir. Ama 
yaralamada buna ba§vurmaz. Yaralayam para cezasma veya hapis 
cezasma carptlrmakla yahut da her ikisini birden uygulamakla iktifa 
eder. 

~uphesiz ki islam hukuku, ceza baklmmdan oldiirme ve_ yarala
mayl aym dogrultuda ele almakla gayet tabii ve mantlki bir yol izle
mi§tir. Be§eri hukuk ise, kendisini mant1k ve e§yamn gereklerinden uzak 
bir noktaya atnn§ ve bu iki su~a uj7iguladl~ cezalan ay1rm1§tlr. Zira 
oldurme ve yaralama suc;lan, aym tiirden ve aym faktorle meydana ge
len suc;lard1r. Oliim; yaralama ve · vurma halleri olmadan c;ogunlukla 
·gerc;ekle§emez. Baz1 yaralama ve vurmalar, oliimle sonuc;larur. Bazilan 
ise oliimle sonu~lanmaz. Oliimle sonuc;lanniayan vur~ya biz, yara
lama adm1 veririz. Oliimle sonuc;lanan yaralamalarm adma da oldiirme 
deriz. Madem ki, her ikisi aym · tiirdendir oyleyse cezalarmm da aym 
tiirden olmas1 .gerekir. Ve madem ·ki, her iki suc;un neticeleri ctigerinden 
farklld1r, verilecek cezalarm neticeleri de aym §ekilde -ne fazla ne 
eksik- birbirinden fal"kll olmahd1r. Her iki suc;un da tiirii birdir. Ve 
ash yaralamad1r. Cezalan aym tiirdendir. Ve §eriata gore k1sast1r. Her 
i'ki suc;tan birisi tecaviize ugrayamn oliimiiyle sonu\!lamr. Buna verile
cek ceza da, aym §ekilde su~lunun oldiiriilmesidir. ikincisi ise, tecaviize 
ugrayanm yaralanmas1yla sonuc;lamr ki; buna verilecek ceza da, islam 
hukukuna gore su~lunun yaralanmas1d1r. i§te be§eri hukuk, bu ince 
mantlk kaidesine ve hassas olc;iiye heniiz ula§a>bilmi§ degildir. Ama §U
rasl muhakkak ki, birgiin uzaik veya yakm muhakkak, bu noktaya o da 
gelecektir. Qiinkii hukukta birinci esas, mantlktlr. Madem ki be§eri 
hukilk, kaU suc;larmda k1sas cezasm1 kabul edip uygulama:ktadlr ve 
madem ki, mantlk; yaralama suc;lan ic;in de aym cezanm uygulanmas1 
gerektiglni amirdir, muhaJk:kak be§eri hukuk birgiin ;e§yamn oziinde 
varolan bu mantlga boyun egecek ve ba§lang1cm1 kabul ettigi noktaya 
gelecektir. 

Tecaviize ugrayarun veya onun velisinin kiSas cezas1m affetma hak
lan vard1r. Binaenaleyh ikisinden biri, affettigi takdirde ceza sak1t 
olur. Af, bazan bedava bazan da diyet mukabilindedir. AncaJk k1sas ce
zasmm af ile saJnt olmas1, yoneticilerin suc;luya uygun bir ta'zir cez·as1 
vermelerini engellemez. 

islam hukukunda genellikle tum su~larda, tecaviize ugrayanm c:e
zayl affetme :yetkisi yoktur. Sadece bu hak istisnai olarak k1sas ve diyet 
suc;larma miinhas1rd1r. Bunun di§mda hic;bir suc;a intibak etmez. Qiinku 
bu suc;lar, kuvvetle tecayiize ugrayan ki§inin §ahs1yla alakahdlr. Ve 
toplum giivenligini, nizamm1 alakadar ettigmden c;ok, su~lunun kendi 
§ahsmi alakadar eder. islam hukuku, tec.aviize ugrayanm kulland1g1 
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af yetkisinin amme nizamm1 ve guvenligini alakadar etmesinden endi§e 
duymamu~br. Zira oldurme ve yaralama suc;u, her ne kadar ferdin emni
yeti baktmmdan c;ok onemli ve tehlikeli bir tecavuz ise de, toplumun 
emniyeti baktmmdan aym derecede tehlikeli ve onemli bir hal degildir. 
<;unkti her insan, ba'§'kasmm katilinden veya ba§kasm1 dovenden c;eki
nip korkmaz. Ve kendisine de tecavtiz edecegini dti§tinmez. Bilir ki, kat!, 
yaralama ve dovme ancak §ahsi bir nedenden dolaYl olalbilir. Ama h1rs1z 
bOyle degildir. H1rs1zdan herkes korkar ve endi§e eder. <;unku bilir ki, 
htrs1zm arad1~ mald1r. Onu nerede bulursa ahr. Belli bir ki§inin mahm 
degil, herhangi bir mall arar. 

Tecavtize ugrayana veya velisine affetme hakkmm verilmesinin 
amme guvenligine etkisi olacag1 kabul edilse bile, bu etki ancak tecavti- . 
ze ugrayanm bu hakk1 kullanmakta a§lfl gitmesi durumunda sozkonu
su olabilir. A§m ·gitme ise uzak bir ihtimaldir. ·<;unku suc;un, tec•avuze 
ugrayamn fiiliyle alakah olmas1, onun af hakk1m kullanmakta §iddetli 
ve s1k1 davranmasm1 gerektiren bir sebebtir. Nedenine gelince ... !nsan 
tabiatmda tecavtize ugrad1g1 takdirde affa temayillden ~ok, intikam 
temayillu vard1r. Binaenaleyh suc;un, tecavuze ugrayanm §ahs1yla ala
kah olmas1, af hakkmm kullantmmda a§lrl gitmeyi onleyecek bir te'mi
nattlr. Buna bagh olarak da toplumun nizarmm haleldar etmemesini 
saglayacak bir garantidlr. 

!slam hukuku, tec~vuze ugrayana veya velisine af ha•kkl vermekle, 
gayet pratik ve manttki davranmt§tlr. <;unku ceza da af da suc;a kar§l 
koymak ic;in konulmu§ bir §eydir. Anca;k c;ogunlukla ceza, suc;un vu
kuuna engel olmaz. Af ise, daha c;ok suc;un onlenmesine vesile olur. 
<;unku af, ancak sulh olup anla§ttktan, suc;a ve suc;luluga sev.keden her 
turlu duygulardan insanm ic;ini anbp temizlemesinden sonra mumkun 
olur. Ve i§te bu noktada af, cezanm gordugu va;zifeyi gorur ve cezamn 
yapmaktan aciz oldugu bir sonucu meydana getirir. Af hakkmm veril
mesir'lin praU.k sonucu budur. Meseleye mantlk ac;tsmdan bak1ldlgmda 
diyebiliriz ki; yaralama ve oldurme suc;lan, §aJluslan ilgilendiren suc;
lardlr. Ve bu, §ahsi saiklerle i§lerur .. Su~lunun ruhundaki §a•hsi saikler, 
tecavuze ugrayamn §ahsmm sebeb oldugu saiklerdir. Binaenaleyh sue;, 
toplumun emniyetini alakadar ettiginden c;ok, tecavtize ugrayanm ha
yatmt ve varllgm1 alakadar eder. Dolaytstyla tecavuze ugrayanm §ahsi
yetinin, cezanm uygulanmasmda degerlendirilmesi gerekir. Madem ki 
sue;, onun §ahstyla 'boylesine yakmdan alakaltdtr, onun §ahs:iyetinin goz 
onunde bulundurulmasl gerekir. 

islam hukuku tecavuze ugrayanm, baz1 suc;lanm cezasm1 affetme
sini kabul ettig~ gibi be§eri hukuk da aym prensibi ·kabul etmektedir. 
Herne kadar islam hukukuna uyarak aym suc;lara bu prensibi uygula
mamakta ise de, diger baz1 suc;larda bu prensibi ka,.bul etmektedir. Me· 
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sela be§eri hukuk, zma suc;unda tecavuze ugrayan ki§i olarak kabul 
ettigi kadmm e§i ic;in zina eden kansmm cezasm1 affetme hakkm1 ka
bul etmi§tir. Boylelikle cezay1 kald1rma yetkisini tamml§tlr. ~u halde 
!slam hukuku, tecavuze ugrayana af hakk1 tammakla tuhaJf ve aca.ib 
bir§ey yapmami§tlr. Sadece bugun modern kanunlarm kabul ettigi bir 
prensibi uygulami§tlr. Aynca islam hukuku, bu prensibi · uygulamakla 
seqtigi mantlkta en iyi noktay1 gozeterek, be§eri hukuktan kat kat iistUn 

· oldugunu ortaya koymu§tur. <;un:ku oldurme ve yaralama suc;larmda 
af hakkmm kabulu, uyu§maya ve kayna§maya sebeb olur. Nefret ve 
inti,kam duygulanm yene'r. Boylece suc;lar azahr. Suc;luluk duygusu 
hafifler. Be&eri hukuk ise, aym prensibin Uj11guland1g1 noktada mantlk 
yolunu sec;memi§tir. <;unku o zina suc;unda kocaya a.f hakk1m vermekle 
fuh§un yay11masma ve ahlakm bozulmasma sebeb olrnu§tur. Boylelikle 
aile duzeni ylkilma.ktadir. Sadece muvakkat olarak e§ler arasmda bir 
uyum kasdedilmektedir. Bir aile duzeni yl'k1ld1g1 takdirde, toplumun 
uzerine dayand1g1 en kuvvetli dayanaklardan biri ytkilma,ktadir. Kanun, 
toplumu y1krnak ic;in degil, korumak ic;in konulan hukumleri ihtiva 
eder. 

K1sas, kas1dli oldurme ve yaralama hallerinde konulan ceza oldu
guna gore, k1sas hukmu belli §artlarm bulunmasma baghd1r. Aynca 
k1sasm uygulanmas1 da mumkiin olmahd1r. K1sasm tatbiki mumkun 
degil ve ~?artlar da mevcud degilse k1sas hukmu ortadan kalkar: Onun 
yerine diyet hukmu vermek gerekir. isterse tecavuze ugrayan ki§i veya 
velisi bu hukmu istemesin. <;unku diyet cezas1, fertlerin talebine bagll 
olarak verilecek bir hukiim degildir. 

islam hukukunda kiSas hu~kmiiniin uygulanmasmm mumkun ol
madigl hallerde, suc;luya diyetle berarber gerektirdigi takdirde ta'zir 
cezas1 verilmesini onleyecek bir engel yoktur. Maliki mez:hebine gore, 
k1sasm sak1t oldugu veya k1sas hukmunun yaralama veya Oldurme hal
lerinde imkans1z bulundugu takdirde ta'zir cezasmm verilmesi gerektir. 

Kas1dh oldurme ve yaralama hallerinde aslolan ceza k1sastlr. Diyet 
ve ta'zir ise k1sas yerine gec;en, k1sasm imkans1z oldugu veya af ile sak1t 
bulundugu hallerde tatbik olunan bedel cezas1d1r. 

Diyet 

islam hukuku, kasda benzer veya hata ile oldurme ve yaralama 
hallerinde, asli ceza olara:k diyeti vaz'etmi'§tir. 

Diyet, muayyen miktarda bir mal oltip ceza olmakla beraber dev· 
letin hazinesine degil, tecavuze ugrayamn mall arasma girer. Binaena
leyh bu baklmdan diyet ozellikle tazminata benzemektedir. 

Miktarma gelince, tecavuziin cesametine baghd1r. Suc;lunun suc;u 
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kas1dh i~leyip i§lememesine gore miktar1 degi§ir. Diyet ile tazminat ara.: 
smda kuvvetli bir benzerlik olmas1 hasebiyle diyeti tazminat alara:k ·ka
bul etmek yanh§tlr. <;unku diyet, cinai bir cezad1r. Ve diyet hukmu, fert
lerin talebine bagll degildir. Diyeti tam1 tamma bir ceza olarak deger
lendirmek de a~mhk olur. Qunku o, tecavuze ugrayana odenen bir mal
dir. ~u halde diyet ic;:in soylenecek en iyi ifade onun hem ceza, hem 
ta'viz aldugunu belirtmektir. Cezadtr; c;:unku sue;: ic;:in takarrur etmi§
tir. Suc;:a kanu alan ki§i andan vazgec;:erse, suc;:lunun durumuna uygun 
bir ta'zir cezastyla cezalandmlmas1 caiz alur. Eger ceza olmasayd1, diyet 
hukmunun verilmesi tecavuze ugrayamn talebine bagh kahrd1. Madem 
ki, affedilmek ile yerine ta'zir cezasi verilmesi caiz olmaktadlr, oyleyse 
a bir cezad1r. ote yandan diyet bir tazminattir. Qiinku o, tecavuze ug
rayamn mahmn arasma katllan bir bedeldir. Tecavuze ugrayan andan 
vazgec;:tigi takdirde diyet hukmunun verilmesi caiz almaz. 

Diyet cezas1, bir smm alan cezadtr. Hakimin bu cez~y1 art1rma ve
ya eksiltme, yahut da miktanm degi§tirme hakk1 yoktur. Diyetin mik
tari, hata ve kasda benzerlik halinde degi§mektedir. Keza yaralama ha
linde yaramn c;:e~idine ve cesametine gore de degi§mektedir. Ancak 'her 
sue;: ve durum ic;:in miktan belirlenmi§tir. Kuc;:ugiin diyeti buyugun di
yeti gibidir. Zaytfm diyeti kuvvetlinin diyeti gibidir. Ust tabakadan 
birisiyle alt tabakadan birisinin diyeti ayrudtr. Hakimin diyetiyle mah
kumun diyeti aymd1r. Ayrtca ittifakla kabul edilmi§tir ki, erkegin di
yeti oldurme halinde kadmm diyetinin iki katidtr. Yani kadmm diyeti, 
erkegin diyetinin yarisidir. Yaralama hal'inde ise, imam A'zam Ebu 
Hanife'ye gore, kadm i~in gerekli alan diyet miktan, mutlak manada 
erkek ic;:in gerekli olan diyet miktarmm yans1d1r. imam Malik ve .Ah
med ibn Hanbel ise, kadmm diyeti diyetin uc;:te birine kadar olan mik
tarda erkeginkine musavidir. Eger vacib alan miktar diyetin iic;:te bi
rinden fazla olursa, kadm ic;:in gerekli olan diyet erkegin diyetinin ya
nstdir. Gayr-i miislimlerin diyeti konusunda ise, ihtilaf vardtr. Bazt
lan miislumanla gayr-i miislimin diyetini aym kabul ederken baz1Ian 
arada fark gozetirler. 

islam hukuku, kasidh oldurme cezasiyla, kasda benzer oldurme
nin cezas1m aytrffil§tlr. Birinciye k1sas hukmii koymu§ ikinciye de ag1r 
diyet. Sebebine gelince; kastdh oldiirmede suc;:Iu, tecaviize ugrayam 61-
durmeyi kasdetmektedir. Kasda benzer oldurmede ise suc;:Iu, tecavuze 
ugrayam oldurmeyi kasdetmelni§tir. Fill bak1m1ndan aradaiki bu fark, 
ikisinin de ceza baktmmdan miisavi olmasmt onler. Aynca ktsas ceza
smm kasda benzer oldurme hallerine tatbiki miimkiin degildir. <;unku 
ktsas, suc;:Iuyla i§ledigi fiil arasmda bir benzerlik bulunmayt gerektirir, 
Kasda benzer oldurmede ise suc;:Iu; tecavuze ugrayam oldurmeyi kas
detmemi§tir. Eger tecavuze ugrayan, suc;:Iu ile beraber olduriilurse sue;:-
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luyu oldurenin onu kasdetmi§ olm8.$1 gerekir ki, burada denklik durumu 
mevcud olmaz. Binaenaleyh adalet ve manbk; kas1dla, kasda benzer 61-
durme suc;larmm cezas1 arasmda aymm yapmayi gerektirir. 

Aynca islam hukuku tam kas1dh 6ldurme ile, hata aras1nda da 
ayirlm yapmi·§tlr. Kas1dh 6ldurme halinde k1sas1 koyarken, hatah 61-
durme halinde de hafifletilmi§ diyeti koymaktad1r. Bununla §U noktay1 
gozanunde tutma:ktad1r. Kas1dh oldurme su~Iarmda su~lu; su~u i§le
meyi kasdeder, onu dti§tinur, planlar ve muhtelif vesilelerle ya kendisi 
veya ba§kas1 i~in saglayacag1 n'laddi ve ma'ne·vi . menfaat te'min i~in 
su~u i§ler. Hatah 6Idurme su~larmda ise, sw;lu su~u kasdetmez. Onu 
planlay1p dil§U.nmez. Ve su~u i§lemesini gerektiren bir neden de bulun
maz. Mevc1.l.d olan . §ey, su~lunun ihmali veya dikkatsizligidir. Bu da 
su~u olu§turan fiili meydana getiren nedendir. Halbuki su~lunun ka
·fasi, aslmda bu- fiile bizzat yonelik degildir. ~u hal de kasidh 6Idurme, 
iki unsurdan meydana gelmektedir : 

a) Ma'nevi unsur : Su~lunun psi'kolojik olarak su~a y6nelmesictir. 
b) Maddi unsur: ·su~u olu§turan fiilin kendisidir. 
Hataen i§lenen su~Iarda ise, su~un sadece maddi unsuru bulun

makta ve ma'nevi unsuru bulunmamaktad1r. Ma'nevi w1suru da tamam 
olsa su~ _kas1dh durumunu ahr. Kas1dh su~lunun psikolojik haleti ile, 
hatah su~lunun ps~olojik haleti arasmda:ki fark, suc;lara verilen ceza
nm farkll olmasm1 gere'ktirir. Binaenaleyh her iki psikoloji arasmdaki 
fark; butiintiyle cezalar arasmdaki farka denktir. ~oyle ki; kas1dh suc;lu, 
su~u i§lemeye sevkeden psikolojik faktorlerden uzakla§tmld1g1 ta:kdirde 
hatah su~lunun durumuna e§it hal ahr. Ve su~un sadece maddi un
suru kahr. i§te bunun i~in islam huku'ku; af halinde kas1dh oldur
menin cezas1yla, hata halindeki su~un cezasm1 aym tutmu§ ve herikisi
ne de diyet htikmtinti uygulami§tlr. Sanki afla kas1dh oldtirmede su~un 
ma'nevi unsuru ortadan kalkmaktadir. Ve bOylece af, diyette her iki 
su~u sadece maddi noktadan ortak duruma ge~irm~ktedir. 

islam hukuku, hata ha1inde k1sas hukmunu vermemi§tir. <;unku 
su~lunun psikolojik fa·ktorleri mevcud degildir. AyriCa suc;lu su~u kas
detmemi§, onceden planlay1p dti§unmemi§tir. Ancak su~a neden olan 
unsur, ihmal ve dikkatsizlik oldugundan ve genellikle bu gibi halde 
tecavuze ugrayamn veya varislerinin mali zararlara dti§melerine neden 
oldugundan islam !hukuku, bu iki sebebi goz.Ontinde tutarak cezamn in
samn kendi nefsinden sonra en ~ok dikkat ve itina gasterdigi bir nok
taya, ·mala uygulanmasm1 muvat1k gormii.§ttir. Dikikat ve itina gaster
memenin cezasl, insanlarm dikkatle ve titlzlikle korumaya ~ah§tlklan 
maldan mahrumiyettir. Binaenaleyh ba§kalarnun malma zarar ver
menin cezas1, malla zarard1r. ~uphesiz ki ihmalkar ve umursamaz ki-
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"§inin, dikkat ve itina ile uyamp ozenmesine vesile olmas1 bak1mmdan 
bu ceza kiHidir. 

Buradan anl~1llyor ki; diyet, hakkmda kiSas hiikmii verilmeyen 
kas1dll su~larla kasda benzer ve hatah su~lar arasmda · mU§terektir. 
Ama bu ii~ hal de odenecek diyet miktan aym degildir. Kasd .. . ve kasda 
benzer oldiirme su!_;larmm diyeti aymd1r ve agirla§tlnlmi§ diyettir~ Ha
tah Oldiirmede su!_;lunun diyeti . ise hafifletilmi§ diyettir. 

Aslmda diyet; miktar olarak genellikle yiiz devedir. Diyetin hafif
letilmesi veya agirla§tmlmasmm say1 iizerinde bir te'siri yoktur. Ancak 
devenin tiiriinde ve ya§mda etkilidir. Diyet kelimesi, normal olarak kul
lamldlgl zaman kamil diyet kasdolunur ki, yiiz devedir. Diyet, ister agir
la§tlnlmi§ diyet olsun, ister hafifletilrni§ diyet olsu.t:l, diyet denildigi 
zaman bununla yiiz deve kasdolunmaktadir. Kamil diyetten a§aglSl kas
dolunacagi zaman buna arap!_;ada ere§ (yan diyet, k1smi diyet) ta'birl 
kullamllr. · 

· Yan diyet, iki tiirliidiir: Mukadder yan diyet, gayr-i mukadder 
yan diyet .. Birincisi; §ari'nin (kanun koyucu, §eriatl gonderen) mik
tanm tahdl'd ettigi diyettk ki, parmak ve el yan diyeti gibi. !kincisi; 
hakkmda hiikiim varid olma'yan ve miktanm trukdir yetkisi hakime 
birakilrnl§ olan diyettir ki, buna hii'kumet-i adl veya hiikumet ta'biri 
kullamhr. -

Gene! kaide §Udur: Kas1dll su~larda diyet, tecaviiz edenin maim
dan verilir. Ba1§kasmmkinden degil. ister cana kar§Ihk diyet olsun, ister 
candan a§ag1ya kar§Illk diyet olsun. Sadece imam Malik bu kaideden 
su!_;lunun telef olmas1 korkusu dolayiSiyla karrun veya baldmn kml~ 
mas1 gibi k1sasm miimteni oldugu yaralama hallerindeki yan diyeti 
,bu kaideden miistesna kabul etmektedir. Ona gore; su9Iunun baba ta
rafmdan akrabalan, diyetin ii!_;te birine , balig olan miktan Oder. An
cak SU(_;UD, SU!_;lunun itiraflyle sabit olmamas1 §arttlr. 1Qiinkii itiraf ile 
baba tarafmdan a~kraba olanlar, diyete yiikiimlii olmazlar. 

islam hukuk9ulan, su9lu kugiik veya deli olursa diyeti kimin ode· 
yecegi konusunda ihtilattadirlar. imam Malik, Ahmed ibn Hanbel ve 
Ebu Hanife: kii9iik ve deliye vacib olan diyetin, ~kasden fiili i§lemi§ 
olsa da·-- baba tarafmdan akrabalarmm yiiklenecegi g6rii§fuldedirler. 
Onlara gore; kii!_;iigiin ve delinin kasd1, kasd say1lmaz, hata saythr. 
<;iinkii Dnun sahih bir kasdmm olmas1, miimkiin degildir. Binalenaleyh 
kas1dh olarak yapt1g1 §eyin de hataya hamledilmesi gerekir. ~afii mez
hebinde ise, bu noktada ilti gorii§ vard1r. Birincisi, bir onceki g6rii§e 

· uyan ve pek kuvvetli olmayan gorii§tiir. ikincisi ise, kuvve-tli . olan go
rti§tiir. Bu gorii§ uyannca, kii!_;iigun ve delinin kasd1 kas1dd1r. · c;unkii 
kas1dh oldilrme halinde, kii9iigii ve deliyi usland1rma, kisas miimkiin 
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olmasa da caizdir. Binaenaleyh onlarm ·kasd1, ak1lh ve balig olan biri
sinin kasd1 gibidir. 

islam hukuk<;ulan, hata ve kasda benzer va.k'alann hukmu konu
sunda degi§ik gorti§ler serdetmektedirler. imam Malik, baba tarafm
dan akrabalarm, su<;lunun veya tecavtize ugrayanm diyetiriin ti<;te bi
rine balig olan miktan ytikleneceklerini kabul eder. U<;te birinden a'§a
giya olan ise, sadece SU<;luya aittir. imam Ahmed ise, SU<;lunun kamil 
diyette ti<;te birinden a§agl olamna katlanacagm1, ti<;te bire balig ola
rak veya tit;te birden fazla olan diyet niiktarmda ise ba·ba tarafmdan 
akrabalarmm katlanacagm1 kabul eder. imam A'zam Ebu Hanife ise; 
su<;lunun, kamil diyette onda birinin yansmdan a§a~sma katlanabi
leeegini bunun uzerinde olan miktann ise, akrabalan tarafmdan ytik
lenilecegini kabul eder. imam ~afii'ye gore baba tarafmdan akrabalar, 
az veya c;ok olsun butun diyete ka.tlanmak zorundad1rlar. <;unku c;oge. 
zorlanamn, aza daha rahat zorlanacag1 bir bedihi gerc;ektir. Baba tao~ 

rafmdan akrabalar diyeti yuklenecek olurlarsa, imam Malik ve Ebu 
Hanife'ye -gore; suc;lunun, diyetten normal aile ferdlerinden birisinin kat
lanabilecegi miktan ytiklenmesi gereklidir. imam ~a.fii ve Ahmed ibn 
Hanbel'e gore ise, suc;lu, baba tara.fmdan akra.balarm yuklenecegi di
yetten hic;birisini yuklenmez. 

Baba tara.fmdan akrabalar i<;in kullamlan «akile>> terimi, diyet 
yu·klenen kimse demektir. Diyete «akl» isminin verilmesi, maktultin 
sahiblerinin dilini kesmesindendir. Bir rivayete gore «akile» admm ve
rilmesinin nedeni, katili engellemelerinden dolay1d1r ki, burdaki «ak1l» 
engel manaslm ta§lf. 

Katilin akilesi, baba tarafmdan akraba olanlard1r. Binaenaleyh 
anneden bir karde§ olanlar, koca ve diger akrab1ilar akile hududuna gir
mez. Babadan akraba olanlar, ne kadar uzak olurlarsa olsunlar, buna 
dahildirler. <;unku yakm varisleri olmad1g1 takdirde onun mirasma 
.konacak olanlar bunlard1r. Filvaki' varis olmalan §artl yoktur. Eger 
ortada herhangi bir engel bulunmayacak olursa, varis olmak durum
lan bahis mevzuu olan herkes buna dahildir. 

Baba tarafmdan akrabalar, s1kmtlya dti§ecek ve zorluga bats olacak 
bir miktarda mal odemege zorlanamazlar. <;unku baba tarafmdan ak
raba, suc;luya yard1m ve su<;unu hafifletmek ic;in hi<;bir suc;a i§tirak 
etmedigi halde diyeti vermektedir. Binaenaleyh suc;lunun durumunun 
hafifletilme.si ic;in ba§kalanm s1kmtlya veya zora sevketmek olmaz. 
Eger zorlama me§ru' olsayd1, su<;lu buna daha c;ok laJ!kti. <;unku i§le
digi suc;un ·geregi ve fiilin cezas1 budur. Zorlama, suc;lu hakkmda me§ru' 
olmad1grna gore digerleri hakkmda daha c;ok me§ru' olmamas1 gerekir. 

Her ferdin ytiklenecegi miktar konusunda fukaha, muhtelif gorti§
lere sahibtir. imam Malik ve Ahmed ibn Hanbel meseleyi hakime ha-
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vale eder. Herbirisinin durumuna gore, yormadan ve kolayhkla Odeye
bilecegi miktan hakim ta'yin eder. Maliki mezhebine gore ise, her §ah
sa bin dinar miikellefiyet vard1r. Ahmed ibn Hanbel mezhebinde bir 
diger gorii§ vard1r ki; buna gore, durumu orta olanlara bir miskalin 
dortte biri, durumu rahat olanlara bir miskalin yans1 miikellefiyet var
dir. ~afii mezhebi de bu ·gorii§tedir. imam A'zam Ebu Hanife ise, bir 
ferdden alman miktann dart veya ii\! dirhemi ge~memesi gerektigini 
kabul eder. Aynca o, zenginle durumu mutavass1t olamn arasmda bir 
·fark gozetmez. 

Fakire, kadma, ~ocuga ve akll olmayana diyet yiiklenemez. <;iinkii 
diyetin fakire y(iklenmesi onu zorlamaktlr. <;ocuga, kadma ve deliye 
de diyet yuklenemez, ~iinkii onlar, yard1m edecek kimseler degillerdir. 
Ancak bunlar, su~lu olurlarsa onlardan diyet allmr. 

Su~lunun baba tarafmdan hi~hir akrabas1 yoksa veya var da fakir 
iseler, yahut da diyetin hepsine tahainmiil edemeyecek miktarda az 
say1da iseler, bu noktada iki gorii§ vard1r. Birinci g6rii§ uyarmca beyt'iil 
-mal (devlet hazinesi), baba tarafmdan akraba statiisiine girer. Bina
enaleyh bftba tarafmdan akrabas1 olmayanlarm veya olup da fakir olan
larm diyetinin hepsi beyt'ill-malden Odenir. Eger diyetin hepsine taham
mill edemeyecek miktarda akrabalan varsa, onlardan ahnamn iizeri ba
zine tarafmdan tamamlamr. Bu gorii§, Maliki ile §afii mezhebinin gorii
§ii olup, Ebu Hanife ve Ahmed ibn Hanbel mezhebinde de zahir olan 
gor:ii§tiir. ikinci gorii§ ise; diyetin, katilin malmdan verilmesini gerekli 
bultir. <;iinkii aslolan, diyetten katilin sorumlu olmas1d1r. Baba tara
fmdan akrabalarm diyeti yiiklenmeleri, ona yard1mc1 olmak ve duru
munu hafifletmek i~indir. Eger ba:ba tara.fmdan akrabalan bulunmaz
sa; mesele, aslma raci olur ve katil tarafmdan odenmesi gerekli olur. 
Bu gorii§, imam Muhammed'in imam A'zam Ebu Hanife'den rivayet 
ettigi goru§tiir. Hanbeli fakihleri de bu goril§ii kabul ederler. 

Baba tarafmdan akrabalara diyet yiiklemek demek, su~ludan ba§ka 
'kimselerin su~un neticelerine ve ag1rhklarma katlanmas1 demektir ki, 
islam hukukundaki: «Hi~ bir kimse ba§kas1mn yii.kiinii yiiklenmez)> 
genel kaidesinin bir istisn8.s1d1r. Ancak bu istisnaJI gerektiren husus, 
su~lulfirm ve su~a ma'ruz olanlarm §artlandtr. Adalet ve e§itligin ger
~ekle§tirilmesi i~in, bu istisnai hiikiim kabul edilmi§tir. Ancak boylece 
haklarm te'minat altma almmas1 miimkiin olabilir. Bu istisnai hiikme 

, delil olarak a§ag1daki noktalar serdedilebilir : 
1 - - Her su~lunun, i§ledigi su~un cezasm1 yiiklenecegi genel pren .. 

sibini kabul edecek olursak; saJilan ~ok az olan zenginlere cezanm tat
biki miimkiin olabilir. Ve say1lan ~ok olan fakirlere ise, cezanm tatbiki 
miimkiin olmaz. Buna bagh olarak su\!lu zengin oldugu takdirde, su~a 
ma'ruz olamn kendisi veya velisi tam diyet odeJ:iken fakir olan su~-
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ludan ise ~ogunlukla su~a ma'ruz olanlar hi~bir diyet elde edemezler. 
Boyle su~lular arasmda bir farkllllk soz konusu oldugu gibi su~a ma'rllL 
olanlar arasmda da bir farkllhk durumu bahis mevzuu olur ki bu, e~it 

lige ters du~er. i~te adalet ve e~itligi ger<;ekle&tirmek i~in bu gene! kaide
nin istisnas1 gerekli ~orUlm~tUr. 

2 - Diyet; her ne kadar bir ceza ise de, aym zamanda tecavuze ug
rayanm veya velisinin mali bir hakk1d1r. Diyetm takdirinde su~un adil 
bir ta'vizi olmasma dikkat gosterilmi~tir . Eger umumi kaide kabul edi
lip ve sadece su~lanan ki~i diyete yuklimlu ulsayd1, tecavuze ugrayan
larm ~ogunlugunun verilen diyet hukm\inu elde etmeleri mumkun ol
mazdt. ·«;linku genellikle diyet miktan, ferdin servetinden fazlad1r. Zira 
kAmil diyet. yuz devedir ki, bu bin dinara balig olur. ~uphesiz ki, ~ogun
lukla bir ferdiri serveti, bir tek diyetin miktanm bile kar~llayacak de
recede olamaz. Biz, genel kaideyi uygulayarak su~luyu tek ba§ma i~le
digi fiilin sorumlusu tutacak olursak bu; tecavuze ugrayanlarm hakla
rml almalanna engel olur. i~te istisnai olarak kaidenin terki; hak sa
hibleri i~in kararla~tmlm1~ bulunan hakkm te'min edilmesinin biricik 
te'minatl olmu~tur. 

Kas1dh su~larda tecavuze ugrayanlari.n, bu gibi durumla kar~lla~?
mayacaklan gozonunde bulundurulabilir. c;unku kas1dh su~larda asli 
ceza, k1Sastlr ve ancak tecav\ize ugrayan ki§i veya velisi k1sastan vaz
g~tigi takdirde bunun yerine diyet cezas1 uygulanabilir. Binaenaleyh 
tec!vuze ugrayanlar, diyet miktanru te'min!t altma ald1klan zaman 
mutec!vizleri affedeceklerdir. Affettikleri takclirde diyet kabul olunun
ca, su~lunun mall diyeti Odeyecek miktara yeterli degilse bu, tec!v\ize 
ugrayanm veya velisinin bir se~i~i oldugu jgin onlann kendi elleriyle 
meydana getirdikleri bu durumdan mutazarnr olmamalan gerekir. 

3 - Baba tarafmdan akrabruar, hata veya kasda benzer su~larda 
diyet yuklenirler. Ki kasda benzer su~, hataya m\ilhaktlr. Hataen i§le
nen su~larm esas1 ise, ihmal ve ihtiyats1zhktlr. ihmal ve ihtiyats1zllk 
ise, genellikle kotu yoneli§ten ve egitimsizlikten ileri gelir. Ferdin ter
biyesi ve yonelimi ile sorumlu olanlar, kan bag1 ile bagh bulunanlard1r. 
Kald1 ki ferdler, genellikle ailesinden bir~eyler ahrlar ve onlara benzer
ler. Binaenaleyh ihmal ve ihtiyas1zllk umumiyetle irsi (aileden gelme) 

· bir davram§ §eklidir. Madem ki aile, toplumdan ve ~evreden etkilenir 
ihm!l ve ihtiyats1zhk da neticede toplumun ur\inudur. Binaenaleyh i§
lenen su~un cezasm1, once su~lunun baba tarafmdan akra:balar1 yuk
lenmelidirler. Bunlar da bulunmachg1 takdirde veya yiiklenmek iktida
nndan mahrum olduklan takdirde, but\inuyle toplumun bu hatamn 
cezAs1ru yuklenmesi gerekir. 

li\ynca diyebiliriz ki ; ihmal ve ihtiyatsJzhk, kuvvet ve \istunluk 
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duygusunun neticesidir. Bu duygu ise, aile baglarmdan ve toplumsa1 
ili§kilerden dogar. <;iinkii ailesi geni§ olmayanlar, ailesi geni§ olanlardan 
daha ihtiyath ve uyamk davramrlar. Azmhklara mensub olanlar, ~ogun
luga mensub olanlardan daha titiz ve itinalldirlar. ~u halde baba ta
rafmdan akrabalarm ve toplumun, hatanm neticesini yiiklenmesi ge
rekir. · <;iinkii o, ihtiyatsizhgm ve ihmalin ilk kaynag1d1r. 

4 - · Gerek aile diizeni gerekse toplum nizam1, her ikisi tabiatl iti
banyla dayam§ma ve yard1mla§ma esasma dayamr. Bir aileye mensub 
ferdlerin, aHenin diger ferdlerine yardrm etmesi ve onlara destek olm~Sl 
onun gorevidir. Bu durum, toplum i~erisindeki ferdler i~in de boyledir. 
Binaenaleyh toplumun hatasmm neticesini, cince baba tara.fmdan ak
ntba.larm sonra biitiiniiyle toplumun yiiklenmesi tam bir daya.ru§ma
Yl ger'tekle§tirir ve dayam§mayi her zaman iqin yeniler, kuvvetlendirir. 
Binaenaleyh hataen i§lenen SU'tlarda, once Sll'tlunun baba tarafmdan 
akrabalan bir araya gelir. Bilahere diyeti Odemek ve mallarmdan dlyet 
vermek iizere birbirleriyle yard1mla§1rlar. Madem ki; hataen i§lenen 
su'tlar, hergiin olagan su~lardand1r, bu; ferdler arasmda destekleme ve 
dayam§ma ruhunun siirekli . yenilenmesi ve ctevam etmesi manasml 
ta§lr. 

5 - Su~luya ve SU'tlunun baba tarafmdan akraba.larma diyet hiik
miiniin verilmesi, su(:lulara kar§l bir hafifletme ve rahmettir. Ba§ka
lanna kanji bir zuliim ve haks1zhk degildir. Zira bugiin, ba.ba tarafm
dan akrabalarm suc;unun diyetini yiiklendikleri bir su'tlu, yarm aym 
akrabalar arasmda meydana gelecek bir ba§ka suc;un diyetini yiiklene
cektir. Ve madem ki her ki§i hata edebilir, birgiin ferdin yiiklendigi 
§eyin dengi olan bir durum, bir ba§'ka giin obiiriiniin iizerine yiiklene
cektir. 

6 - islam hukukunda esas kaide, kamn korunmasi ve heder edil
memesidir. Diyet ise, kana bedel olarak ve kanm heder edihp.esini onle
mek i~in konmu§tur. Eger her suc;lu, tek ba§ma diyete i§tirak etmi§ 
olsayd1 ve diyeti Odemekten aciz durumda bulunsayd1, ooylece tecaviize 
ugrayamn kam heder olurdu. :ainaenaleyh kanm heder olmasm1 onle
mek ic;in bu genel kaidenin istisnai durum olarak dl§ma <;tkrpak gerek
mi§tir. 

i§te bu umumi kaidenin dl§ma ~1kmay1 gerektiren onemli sebebler. 
Oyle samyoruz ki, islam hukukundaki bu istisnai hiikiim; «herkesin 
kendi yiikiinii yiiklenecegi» prensibinin ve bir kimsenin ba§ka birisinin 
i§lediginden sorumlu tutulamayacag1 kaidesinin yegane istisnas1d1r. Ya
hut da modern hukuk teorisyenlerinin dedigi gibi cezamn ferdile§tiril
mesi kaidesjnin bir istisnas1d1r. islam hukuku rahmet, e§itlik ve adaleti 
ger~ekle§tirmek ic;in bu istisnaJI kabul etmi§tir ve boylece haiklarm ko
runmasmi te'minat altma almi§, kanlann heder edilmesini onlemi§tir. 



t 

2238 tBN KESiR (Ciiz: 6; Sure: 5 

Suc;lunun; baba tarafmdan yakmlannm diyet yiiklenmesi herne
kadar adaJetin ifadesi; suc;lularla tecaviize ugrayanlar arasmdaki mti
savatm ornegi ise de, gunumiizde bunu gerc;ekle§tirme imkam yoktur. 
Zira akile ;.;Jsteminin varhgmm esas1, onlarm mevcudiyetini gerektirir. 
Guniimiizde ise, hakkmda hu·kum verilmeyecek :kadar ender bir durum
dur. Bir kerre baba tarafmdan akrabaJar tam olarak mevcud degildir. 
Bulunsa bile ferdler az oldugundan diyetin tiimunu yiiklenecek halleri 
yoktur. insanlar eskiden akrabahklanm ve soylanm iyi muhafaza et
tiklerinden kabilelerine baghhk gosterip gelenek ve adatlarm1 ya§at· 
t1klarmdan dolay1 bu ak1le duzeni mevcut idi. Ama bugiin birc;ok Ulkede 
bOyle bir durum kalmami§tlr. Binaenaleyh islam hukukc;ularmm daha 
once benimsedikleri iki gorii§ii benimsemekten ba§ka yap1lacak i§ 
yoktur. Buna gore ya suc;lu diyetin hepsini odeyecektir. Yahut da diyeti 
devlet hazinesi odeyecektir. 

Suc;lunun diyeti Odemek zorunda b1rakilmas1, c;ogu kerre tecaviize 
ugrayanlarm kammn heder olmas1 neticesini dogurur. Qiinkii suc;lu
larm c;ogunlugu fa'kirlerdir. Bu ise islam hukukunun kanlarm muha
fazasi ve korunmas1 prensibine ayk1ri dti§er. Ayr1Ca suc;luya diyeti ytik
letmek, c;ogu kerre adalet ve ~itligin bulunmamas1 neticesini dogurur. 

Devlet hazinesine diyet odemek sorumlulttgunu yuklemek ise, -ll_a
zineyi zorlamakla beraber adalet ve e§itligi gerc;ekle§tirir ve kanlarln 
muhafazasm1 te'min eder. Boylelikle islam hukukunun hedefl~ri de 
gerc;ekle§mi§ olur. $u halde hazinenin s1kmtlya dti§mesinden korkmak, 
miisavat ve .adaJetin gerc;ekle§mesine bir engel olmamahdlr. ~eriatm 
onemli hedeflerinden birisinin tahakkukunu onlememelidir. Devlet is
terse, bu tiir tazminatlar odenmek uzere vergilere ayn bir oolum ekle
yebilir. Mahkemeye gelenlere verilen para cezalan, bu gaye ic;in kulla
mlabilir. Kald1 ki c;agda§ hiikumetler, kendilerine fakirlere bakmayi 
muhta~lara yard1m etmeyi bir gorev saymaktad1rlar. Oyleyse tecavuze 
ugrayanm hakk1m Odemeyi ve dti§ktin vari~lerine yard1mc1 olmayi, 
kendisi ic;in daha onemli bir g6mv saymahd!r. 

i§te bazi A vrupa illkelerinin benimsedigi bu son metod, akile niza
mmm bir parc;as1d1r. islam hukukunun gerr;ekle§tirmek istedigi §eyle
rin bir k1smm1, boylece o Ulkeler gerc;ekle§tirmi§ olmaktadir. Avrupa Ul
kelerinde akile nizami bu §ekli aidigma gore, bizim de bu nizamm asil 
sahipleri olarak islam pukukunun hedefine uygun olan ve emirlerini 
gerc;ekle§tiren bu prensibi almam1z daha dogru olur. (Abdiilkadir Udeh, 
islam Ceza Hukuku ve Be§eri Hukuk, II, 278 - 300). 

isH1mda C~za ve c ·ezada Giidiilen Ama~ 

islam'm cezalarla. ilgili ,gorii§tinti de merhum Abdtilkadir Udeh 
§6yle ac;Ikliyor : 
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Cezalar; kanun koyucunun emrine isyan durumunda, toplum ya
ran i~in konulmu§ bulunan hiikiimlerdir. Amac; toplumun 1Slah1d1r. 
Bozgundan korunmas1, cehalet ve sap1kllktan kurtanlmas1, giinahlann 
onlenmesi ve insanlarm «itaat» a yoneltilmesi gibi hususlard1r. Yiice 
Allah peygamberini, insanlara bask1 yapmak . ic;in gondermemi§tir. 0, 
bir diktator de degildjr. Ustelik «alemlere rahmet,, olarak gelmi§tir. 
i§te yiice ayetler : 

«Sen onlan zorlay1c1 degilsin!)) (Casiye, 22) 
((Sen onlar ic;in bir zorba degilsin!)) (Kaf, 45) 
«Biz seni, ancak alemlere rahmet ic;in gonderdik_,, (Enbiya, 107) 

Yiice Allah, yasas1m (§eriat) insanlar i(:in gondermi§tir. Bu ya-
sayla birlikte onlara elc;i de gondermi§tir ki, kendilerini egitsin, dogru 
yola iletsin ve ir§ad etsin. Peygamberin emrine aykm davram§l «ceza)) 
ile kar§Jlamr§tlr. HO§lanmasalar da, dogru yola iletmek; hO§larma git
mese de zarar verici kotiiliiklerden ahkoymak i<;in .. . ~u halde ceza, ki§i
lerin 1slah1, toplumun kotiiliiklerden korunmas1 ve sosyal nizamm de
vaml i~in konulmu§tUr. Bizim ic;in konulmU§ bulunan bu hiikiimlere, 
yeryiiziinde ya§ayanlann tiimii ba§kald1rsa Allah'a hic;bir zarar eri§
mez. Keza yeryiiziindeki biitiin canhlar bunlara uysa da, Allah'a hic;
bir yaran dokunmaz. 

Cezamn Dayand1g. Esaslar 

Cezamn amac1, ki§ilerin Islahi, toplumun kotiiliiklerden korunmas1 
ve sosyal diizenin ya§amasi olduguna gore bunlann gerc;ekle§mesi ve 
«ceza,mm, fonksiyonunu geregi gibi yerine getirmesi ic;in baz1 pren
siblere dayanmas1 gerekir. i§te «cezanm amac1um gerc;ekle§tiren kural : 
Ian §Oylece s1ralayabiliriz : 

a - Ceza, sue; i§lemeden once, kitleyi su~ i§lemekten ahkoyucu ni
telikte olmahd1r. ~u hale gore, herhangi bir sue; i§lendigi zaman veri
lecek ceza; hem suc;luyu usland1rmah, hem de ona benzemek niyetini 
giiden veya suc;Iunun metodunu izlemek isteyenlerin bu fiillerini onle
melidir. Baz1 islam hukukc;ulan cezadan soz ederken §Oyle derler : 

«Ceza, i§lenmeden once ve i§lendikten sonraki engellerdir.)) 
Yani ((cezamn me§ruiyeti)) bilinince yasaklanan fiillere yakla§mak-· 

tan kag1mhr veya tekrarlanmas1 onlenir. 
b ·- Cezanm smm, toplumun ihtiyag ve c;1karlarma uygundur. 

Toplumun Qikarlari cezalann §iddetli olma..::;m1 gerektiriyorsa, cezalar 
agirla§tmhr. Hafifletilmesi gerekiyorsa yine bu yolda hareket edilir. 
~u halde, cezanm; toplumun ihtiyacmdan fazla veya eksik olmamas1 
gerekir. 
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c -- Eger koti.ili.iklerinden korunmak ic;in .suc;luyu toplumdan bils
bi.iti.in uzakla§tirmak gerekiyorsa, verilecek ceza; ((oliiril>> veya ((hapis•> 
olmahd1r. Ki suc;lu, tevbe edinceye veya 1slah oluncaya kadar ancak 
bu §ekilde toplumdan uzak kalabilir. 

d - Ki§ilerin 1slahm1 ve toplumun korunmasm1 saglayan her ceza, 
m~ru' say1hr. ~U halde, belirli SU<;:lan cezalandmp otekileri cezasiZ 
b1rakmak dogru olmaz. 

e -- Suc;luyu usland1rmak, ondan intikam almak anlammda de
gildir. Sadece 1slah olmasm1 saglamak demektir. Cezalarm c;e§itliligine 
ragmen baz1 islam hukukc;ulanmn belirttigi gibi §U noktada ortak bir 
yarg1ya varmak mi.imki.indi.ir : 

Islah olmasm1 saglamak ve koti.ili.ik yapmasma engel olmak igin 
te'dib, suc;un c;e§idine gore degi§ik olur. 

Keza,· baz1 islam hukukc;ularma gore cezalar : 
Allah tarafmdan, k_ullara rahmet olmak i.izere konulmu§ hi.iki.im

lerdir. Yarabcmm rahmetinden dogmU§ ve iradesiyle insanlara arma .. 
gan olunmu§lardir. Buna gore, i§ledikleri suc;lardan dolayt insanlarm 
cezalandmltnasmda, bu (cihsan» ve ((rahmet» prensibi gozoni.inde bu
lundurulmahdir. T1pk1 bir babanm c;ocugunu usland1rmak ve yeti§ti:r
mek istemesi; bit doktorun da hastas1m iyile§tirmeye c;all§masi gibi. .. 

~i.iphe~iz ki, yeti§tirme ve usland1rma konusu ki§ilere gore degi§ir. 
((Muhatazakar» bir ailede yeti§en bir kimseyi uslandirmak, zevkine di.i§
ki.in ve di.izensiz bir ortamda yeti§eni usland1rmaktan daha kolayd1r. 
Zira Allah'm Rasuli.i §6yle buyuruyor : 

Yaratlh§I vesilesiyle (si.irc;me yapanlann) si.irc;melerini affediniz. 
Aynca usland1rmanm amac1, suc;a engel olmaktir. insanlann du

rumu, bu konuda da degi§iklik g6sterir. Kimisi bag1rma:kla sue; i§le·· 
mekten vazgec;er. Kimisi tokata muhtac;tir. Kimisi de ((dovi.ilmeye» ve 
Hhaps•>e .. . 

islam Hukukunda Ceza Prensibi 

Dikkatle bakmca gori.ili.ir ki, islam hukukunun ceza prensibi iki 
temel esasa dayamr. Birisine gore, suc;lunun ki§iligi gozetilmeksizin suc;a 
kar§I sava§ a<;Ilmahdir. Obi.iri.ine g6re ise, suc;lunun ki§iligi dikkate alm
makla beraber, suc;la sava§ konusu da ihm.al edilmemelidir. Suc;la sava,'J 
amac1m gi.iden kurallarm ana hedefi, toplumu sue; i§lemekten koru
maktir. Suc;:lunun ki§iligini gozoni.inde bulunduran kuralm temeli ise, 
suc;:luyu 1slah etmektir. 

Bu iki prensib arasmda, Zahiri bir zid._diyet vard1r. <;i.inkii toplumu 
suc;tan korumak, suc;lunun ((durum»unu dikkate almamay1 gerektirir. 
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Keza suc;lunun durumunu dikkate almak, toplumun korunmasm1 dik
kate almamak demektir. 

Fakat gen;ek §Udur ki; islam hukukunun ceza prensibi, bu iki ge
li§ik kurala dayanmaktadJr. Bununla beraber, islam hukuku, bu iki 
prensib arasmdaki a\!Ik c;eli§kiyi ortadan kaldmc1 bir metod uygu~aya
rak bunlan aym noktada bulundurmaya gayret sarfetmektedir. ~oyle 
ki; islam hukuku, toplumu her durumda sue; i§lemekten korurken ate 
yandan da birc;ok durumlarda sw;lunun ki§iligini g6z6ntinde bulundur
maya gayret sarfetmektedir. ~oyle ki : islam hukuku, genel anlamda 
(<toplumu suc;tan korumak)) prensibini kabul ederek, her ttirlti sue; ic;in 
konulan eezalarda bu ozelligin bulunmaSim §art kO§mU§tUr. 0 halde her 
ceza, suc;luyu usland1rmaya, bir daha sue; i§lemesini 6nlemeye, toplum 
ic;inde -sue; j§leme niyetinde olanlan bu niyetlerinden vazgec;irmeye ye
tecek nitelikte olmalld1r. Ama su'c;lunun, topluma yonelik kottiltiklerini 
onleycbilmek . ic;in usland1rma metodu yeterli gortilmezse veya toplu
mun korunmas1 ic;in suc;lunun btittintiyle ortadan kalkmasm1 gerekli ki
hyorsa, «6ltim)) veya «hapis» yoluyla onu toplumdan kesin olarak ayir
mak gerekir. Toplumun yap1s1m ilgilendiren su~larda, islam hukuku; 
suc;lunun ki§iligini dikkate almayt genellikle ihmal etmi§tir. <;tinkti 
toplumun yapisim korumak zorunlugu, tabii olarak sw;lunun duru
munu gozontinde bulundurmamayi gerektirir. Ne var ki, bu tip suc;lar, 
islam hukukuna gore hem az, hem de saytlldir. Toplumun yap1sm1 ko
rumak zorunlugu, tabii olarak suc;lunun durumunu g6z6htinde bu
lundurmamayi gerektirir. Ne var ki, bu tip suc;lar, islam hukukuna gore 
hem az, hem de say1lld1r. Toplumun yap1sm1 Hgilendiren suc;larm di§m
da kalan fiillerde suc;lunun ki§iligi, cezada, nazar-1 dikkate allmr. Ve 
islam hukuku, hakime suc;lunun ki§iligini, ic;inde bulundugu §artlan, 
hayatlm, ahlakm1, g6z6ntinde tutarak cezaland1rma yetkisini ver
mi§tir. 

Bu iki prensibin birlikte kabul edilmesinden, tabii olarak §6yl3 bir 
sonuc; gikmi§tlr : 

Her iki prensibin. de uygulanabildigi bir nokta ve bir uygulama Sl

- mn vard1r. i§te islam hukuku, bu prensiblerin uyguland1g1 noktay1 ve 
uygulama smmm kesinlikle · ay1rmak ic;in suc;lan, prensib olarak iki 
b6lumde incelemi§tir : 

1 -:-·· Toplumun yap1Sm1 ilgilendiren suc;lar 
Toplumu yakmdan ilgilendiren btittin suc;lar bu bolume girer. Ve 

genellikle farkll htiktimleri kapsayan iki tiir §eklinde s1mflandmhr. 
a) Toplumun yap1sJm btittintiyle ilgilendiren ve haddi gerektiren 

suc;lar. 
Bu ~w;lar yedi ba§hk altmda ettid edilebilir : 

Tefsir, C, V. F· 141 
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1 -- Zina 
2 -- iftira 
3 - i~ki ic;mek 
4 o-- Htrstzhk 
5 -- Harabe 
6 -- irtidad 
7 - isyan 
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islf..m hukuku, yedi kategoriye aynlan bu suc;lar i~in onceden ce
zalar koymU§tUr ki, hakimin bu cezalan hafifletip a~rla§tlrmasl veya 
bunlarm yerine ba§ka ceza vermesi miimkiin degildir. ~u halde, bu su~
lardan herhangi birisini i§leyen kimseye, saldmlan ve saldtramn ki§i
ligine bakilmakstzm, onceden konulmu§ bulunan cezaJar verilir. Yone
ticilere gelince ... Kesinle§en, cezalan, affetmeye veya suc;lan ortadan 
kaldtrmaya hic;bir §ekilde yetkileri yoktur. 

islam hukuku ((hadn cezalannda, toplumu sue; il§emekten korumayt 
amac;lamt§ ve su~lunun durumunu gozden tamam1yla uzak tutmu§tur. 
Ve bu suc;lar i~in ag1r cezalar koyarak, hiikmiinii onceden belirlemi§tir. 
Yoneticilere bu tiir cezalarla ilgili yetki tam:rn,amt§ttr. Cezalarm agtr 
olma.smm nedeni, bu su~larm ki§i ve toplum a~ISmdan biiyiik onem 
ta§Imastdtr. Ve bu konuda. gosterilecek ihmalin,' neticede toplum dii
zeninin bozulmasma, ahlaki \!Okiintiiye ve su~la.rm artmasma sebeb 
olm& ihtimalidir. Bu neticeler oylesine kotiidiir ki; bu duruma dii§en 
bir toplum, mutlaka bozulacak, dagllacak, giiciinii ve kuvvetini yitire
cektir. ~u halde, bu tip su~lara verilecek ceza konusunda §iddetli olma
mn sebebi, toplum yaptstm korumak, giivenlik ve diizenini saglamak ve 
ahlaki dejenerasyonu onlemektir. Yahut ba§ka bir deyimle, burada top
lumun gtkarlan gozetilmektedir. Oyleyse toplumun c;tkarlanm sa.gla
mak ic;in ki§isel menfaatleri ihmal etmenin hic;bir garib yam yoktur. 
Hatta astl garib olan, toplumun ~1karlanm saglamak i~in ki§isel ~lkar-
larm feda edilmemesidir. · 

b) Toplum yap1sm1 ilgilendiren ikinci tiir su~lar, «ktsasn ve ((di
yet» i gerektiren fiillerdir. Bunlar ister kasiClh, ister hataen i§lensin, 
oldiirme ve yaralama su~landtr. Ve be§ ana ba§hk altmda toplanma
lan miimki.lndiir : 

1 ·- Kastdh oldiirme 
2 --""' Kasda benzer oldiirme 
3 ·- Hataen oldiirme 
4 - Kasidh yaralama . 

· 5 -- Hataen yaralama 
islam hukuku yukanda saytlan suc;larm herbiri i~in iki ceza koy

mu§tur: 
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a) K1sas 
. b) Diyet 
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<<Kasd)) varsa <•kiSas•• ve ((diyet)); hatada ise, sadece «diyet)) ... 
AY.nca, hakime, bu iki cezadan birini degi§tirme veya bunlan agirla§
tmna ve hafifletme yetkisi tammami§tlr. Yoneticilerin cezayr veya su~u 
affetme yetkileri yoktur. Buna gore, yukarda'ki su~lardan birisini i§le
yen ki§i, helirtilen cezalara ~arptmhr. Ve i~inde bulundugu §artlara, 
ki§iligine hi<; bak1lmaz. 

islam hu'kukuna gore, yoneticiler bu cezalan affedemez. Ama sal
dmya ugrayamn kendisi veya velisi affedebilir. Eger saldmya ugrayan 
ki§i veya velisi su~luyu affederse, kas1dh su~larda k1sas di.i§er, onun 
yerine diyet ge\!er. Ama af, diyet kar§!llgi degil de kar§Ihksiz olursa diyet
de di.i§er. Hataen i§lenen su~larda ise, afla birlikte diyet ortadan kalkar. 
Kas1dh suc;:la.rda k1sasm; hataen i§lenenlerde «diyet))in dii§mesi ha
linde su~Iuya «ta'zir•• cezas1 vermek miimkiindiir. Bu cezalarda, bilin
digi gibi hem su~lunun hem de saldmya ugrayanm durumu ve ki§iligi 
dikkate ahmr. 

Goriiliiyor ki, islam hukuku, <<k1sas)) ve <<diyet)) i gerektiren sU<;lar
_da, toplumu her tiirlii kotiiliiklerden korumay1 on plana almi§, sw;lu
nun durumuna bakmami§tlr. Yani su~lunun k~iligini ve i~inde bulun
dugu §artlan asla gozoniinde tutmami§tir. Ancak saldmya ugrayan ki§i 
veya wlisi, su~luyu affederse durum degi§ir. islam huku:ku, tecaviize 
ugrayana veya velisine su~luyu affetme hakk1 tanlffil§tlr. Qiinkii <<SU~ll, 

hernekadar toplum
1 
yap1sma yonelik bir fiil niteliginde ise de,. ondan 

daha ~ok, ki§ileri ilgilendirir. Hatta diyebiliriz ki, toplumu ancak sal
dmya ugrayan ki§i kanallyla ilgilendirmektedir. Ama saldmya ugrayan 
ki§i veya velisi.., su~luyu affedecek olursa, «SU~lunun durumunnu ihmal 
etmeyi ve toplurnu korumak i~in su~u agirla§tlrrnayi gerektiren bir 
neden kalmaz. Qiinkii su~un tehlikeli etkisi <<afllla ortadan kalkar. Ve 
affedilmekle SU\!, onemini yitirir. Oyle ki, toplumun yap1sma artlk etki 
edemez. Aslmda saldmya ugrayan ki$i veya velisi, ancak su~luyla an
la§tlgi veya ondan maddi bir «yaran• saglad1g1 takdirde kendisini affe
der. ~u haide, affm nedeni ya «uyu§ma)) veya <<rnaddi menfaatn t1r. Bu 
iki faktor, islam huku:ku a~1smdan <<yasal>l (me§ru') :a.edenlerdir. 
<•Uyu§ma", kin ve di.i§manllk duygusunun ortadan kalkmas1 demektir. 
Maddi menfaati «bedeni ceza••ya yeg tutmaksa, ((ho§gorii•~. <<anla§rnan 
ve ((di.i§manl1k duygusunun §iddetini azaltma)) anlamma gelir. Saldi
nya ugrayanm veya velisinin, ((su~"u ((yarar•>la degi§tirmesi ve boylece 
dayamllnas1 imkans1z ac1Iara katlanmamn kar§1hgm1 gormesi, §i.iphesiz 
ki, kendisi i~in bir '<<hakn t1r. 

Birinci bOliime girmeyen su~Iarm tiimii veya ba§ka bir deyimle, 
_islam Hukukunca cezalan onceden belirtilmeyen biitiin su~lar buraya 
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dahildir. Yani ((ta'zir•> cezas1 verilen tum suc;:lar .. . Bunlar ii<; kategoriye 
aynllr: 

a) Had, diyet ve k1sas1 degil, prensib olarak <•ta'zir» i gerektiren 
suc;lar. 

b) Had cezasmm herhangi bir nedenle uyguland1g1 veya butunuyle 
tatbik edilmedigi, bununla beraber ((hukmii» onceden belirlenmemi§ 
olan sw;lar . 

. c) Hakkmda ((k1sasn veya <!diyet» hukmu verilmeyen ve onceden 
takdir olunmu~ bir cezas1 bulunmayan k1sas veya diye't suc;lan ... 

Bu boliime giren suc;lar, onemleri ac;1:Smdan birinci boliimdekilerin 
derecesinde degildir. Bu yuzden hukumleri degi~ik olmaktad1r. ~u halde, 
birinci bolumdeki suc;larda hakim, belirli cezay1 vermek zorundad1r. 
Onceden konulmu~ bulunan bu cezalann dl§mda, hafif veya ag1r hic;bir 
ceza veremez. ikinci boliime gelince ... islam hukuku hakime, suc;Iunun 
durumuna uygun dii§en bir c;:ok cezadan «birisi»ni sec;:me hurriyeti ver
mi§tir. Aynca sU<;un §artlanm ve suc;lunun durumunu gozoniinde bu
lundurarak gereken cezayl belirleme yetkisini de hakime blrakml§tlr. 
Suc;un ve suc;lunun durumunu inceleyen yarg1c;, cezamn hafifletilme
mesine kan?tat getirirse, suc;luya, uygun gordugu cezay1 verir. Eger bu 
kanaat cezamn hafifletilmesi yoniindeyse, suc;luyu; ki§iligine, §artlan
na, hayatma ve alujkanhklarma uygun dii§en hafif bir cezaya c;arptl
rabilir. T1pk1 bunun gibi SU<;Un i§leni~ bi<;imi, cezamn aglrla§tmlma
Sllll, .suc;:lunun durumu ise hafi'fle§tirilmesini! gerektiriyorsa; hakim, orta 
bir yol izler. Ne hafif, ne de ag1r say1labilecek bir cezada karar k1Iar. 

Bu boliimde, islam hukuku, toplu veya tek tek, ceza teorisinin 
dayand1g1 kurallan uygular. 0 halde suc;lunun durumu, cezamn hafif
letilmesini gerektirmiyorsa, cezanm takdirinde ve sec;ilecek ceza tiirun
de, toplumun suc;lardan korunmas1 dikkate allmr. Bunun dl§mda, hi<;bir 
noktaya onem verilmez. Ama suc;lunun ic;inde bulundugu §artlar; ce
zamn hafifletilmesini gerektiriyorsa, bu durumda hem cezamn takdiri, 
hem de sec;ilecek cezanm turii konusuntla suc;lunun ki§iligi on planda 
tutulur. Eger «sUe;»; bic;im yon linden cezanm ag1rla§tmlmasm1, «suc;lun 
nun durumu da hafifletilmesini gerektirici nitelikteyse, cezamn sec;imi 
ve miktarmm belirlenmesinde, miimkun oldugu · kadar toplumun suc;
lardan korunmasma ve verilecek cezanm suc;lunun ki§iligine uygun 
dii§mesine <;all§lr. · 

Bu b6lume giren suc;:larda, saldmya ugrayan ki§inin djkkate all
nacak hic;bir ozelligi yoktur: Ve onun affetmesiyle ceza ortadan kalk
maz. Ama boyle bir af, suc;lunun durumunu hafifletici kazai bir §art 
olarak degerlendirilir. Saldmya ugrayan ki§inin «suc;lu>>yla ban§masl 
veya kendisini affetmesi halinde, hakim; s-qc;lunun lehinde olmak §ar
tlyla, bu tutumu ((hafifletici sebeb» olarak degerlendirir. Ta'zir cezala-
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rmda saldmya ugrayamn afftyle suc;un veya cezamn· dii~memesinin 
nedeni §Udur : 

Ta'zir suc;larmm cezas1 iki yonliidiir: Birisi, saldmya ugrayanm 
hakki digeri toplumun hakk1. .. Tecaviize ugrayan ki§i, suc;luyu affet
mek sureily1e kendi hakkmt ortadan kaldmrsa da, toplumun hakkl 
aynen kahr. Ktsas ve diyeti gerektiren suc;larda ise durum aksinedir. 
Qiinkii ktsas ve diyette ceza, saldmya ugrayamn veya velisinin hakkl
dtr. Oyle ki; ikisinden biri, suc;luyu affedecek olursa ceza dii§er ve bu
nun yerine (lta'zirn cezas1 verillr. Qiinkii ta'zir cezasmda, toplumun 
hakk1 sozkonusudur. ~u halde, ta'zir cezalarmda saldmya ugrayanm 
veya velisinin suc;luyu affetmesi, ktsastaki kadar etkili degildir. Qiinkii 
burada hem tecaviize ugrayanm, hem de toplumun hakkt on plana alm
mt§tlr. Saldmya ugrayamn veya velisinin suc;luyu affetmesi, ktsastaki 
kadar etkili degildir. Qiinkii burada hem tecaviize ugrayamn, hem de 
toplumun hakkt on plana almmt§ttr. Saldmya ugrayamn hakkl dii§Se 
toplumunki baki kahr. KISas ve diyette ise ((af>J, yukarda da belirttigi
miz gibi sadece saldmya ugrayanm hakktdtr. i'sterse affeder ve affedin
ce de ceza dii§er. 

islam hukukunun, birinci boliime giren suc;lar ic;in agtr hftkiimler 
koydugunu, cezanm takdir ve sec;iminde toplumu suc;tan korumak ama
CI giidiildtigiinii ve buna kar~thk suc;lunun ki§iliginin biitiiniiyle ihmal 
edildigini, ancak ((ktsas ve diyetJJ suc;larmda -ba§kalarmda degil- sal
dmya ugrayamn affetmesi halinde durumun degi§ecegini yukarda be
lirtmi§tik. Ve yine demi§tik ki, islam hukuku bunlarla toplumu koru
mayt ongormii§tiir. <;iinkii birinci bOliime giren suc;lar, her iki tiiriiyle 
de toplumun yap1s1m c;ok yakmdan ilgilendirlnektedir. i§te §imdi, bu 
suc;larm toplumun yap1sm1 nastl · ilgilendirdigini ogrenmemiz gerekir. 

Uygulanan prensi'bler degi§ik olsa da, 'c;aglar arasmda farkllllk bu
lunsa da, bii~iin toplumlar hayatiyetlerini korumak ic;in, tarih boyunca 
belli diizen ve nizamlara dayanmak zorunda kalmt§lardtr. Yeryiiziiniin 
dort bucagma yaytlmt§ toplumlarm dayand1g1 temel ilkeleri inceledi
gimiz zaman goriiriiz ki; biitiin toplumlar, basite indirgeyerek ifade 
edecek olursak, §U dart temel iizerine oturmaktadtr: 

a - Aile nizamt 
b - Ferdi miilkiyet nizam1 
c -- Sosyal nizam 
d -- Hukuki nizam 
Toplumlarm <ckadm>J ve «erkek11lerden olu§mast, insanlarda «tire

me kudretiJJ (tenasiil) nin bulunmast ve yeni doganlarm kendilerini er
ginlik ~,;a~na ula§tlracak kimselere muhtac; olmast gibi durumlar, tabii 
olarak her erkegin kendisine c;ocuk · yapacak belli bir kadm sec;mesini 
gerektirmi~tir. ~u halde, top1umda «kadmJJ ve erkegin bulunmasl, «aile 
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diizeni»ni zorunlu kilmi§tlr. Ve aile nizam1, her toplumun iizerine da
yandigi ilk kaide olmu§tur. <;iinkii toplum, ki§ilerin olu§turdugu bir 
topluluktur. Aile diizeni, komiinist devletlerde bile, topluml:ln ana da
yanak noktas1 olma niteligini yitirmemi§tir. Ve Allah diledigi siirece de 
boyle kalacaktir. 

insanoglu siirekli olarak yemege, ic;mege, giyinmeyc ve mesken 
edinmeye dogu§tan muhta~hr. Ve bunlan saglamak ic;in bir tak1m arac;
lara ba§vurmasi, baz1 e§yalara sahib olmas1 ve sadece kendisine ait var
hklarm bulunmas1 gerekli olmu§tur. Bu noktada kendisine ba§ka bir 
ortak o1mamahd1r. Ve bu diinyadan g()(;tiikten sonra da bunlarm aile
sine kalmas1 gerekmektedir. Yeryiiziindeki hayatm aile nizamm1 zo
runlu k1lmasmdan da ferdi varhklarm, oliimden sonra, aile ferdlerine 
kalmasl prensibi dogmu§tur. i§te ooylece hem insanm yaratlh§l hem 
de e§yanm tabiati, insanogluna «ozel miilkiyet)) ve «aile nizamv> m 
kurmay1 ogretmi§tir. E§yamn tabiati degi§medik~e -ki evrensel ni
zamla birlikte siiriip gidecektir-·- Ve insamn yaradili§I bozulmadtk<;a, 
bu iki «diizen» de oldugu gibi kalacaktlr. Sosyalist ve komiinist sis
temler, hernekadar ozel miilkiyeti kaldmp bunun yerine sosyal miil
kiyeti ·getirmek istemi§lerse de, s6zii gec;en sistemlere a§m derecede 
bagli olanlar bile ozel miilkiyeti biitiiniiyle yiktlklanm soyleyememi§
lerdir. <;iinkii ki§inin, tabii olarak baz1 §eyleri kendisine maletmesi §art
tir. ~u halde, her insan yiyecegine, i~ecegine, giyecegine, oturacag1 eve, 
gah§acagi aletlere sahib olmak ister. Aksi takdirde hayat imkam kal
maz. 

Aile nizam1 ve ozel miilkiyet sistemi, insanm ki§iligini kabul et
rneyi, kendisini, aile.<>ini miilkiinii korumas1 ic;in ona birtak1m hak ve 
hiirriyetler tammay1 gerektirmi§tir. 'Ancak tek olarak ki§inin giic;siizliigii, 
ihtiyac;la~mm c;oklugu, bunlan giderecek kaynaklann azllg1 ve bu ko
nuda ba§kalanyla yard1mla§ma zorunlugu «toplumnun dogmasma se
bep olmu&tur. 

Toplumun meydana gelmesi ic;in ta;bii olarak iizerine dayanacag1 
bir sistemin, ki§ilerin hak ve vazifelerini belirleyecek prensiblerin var
llgi gereklidir. Toplum nizann, toplumlara gore degi§ir. islam toplum
larmm sosyal nizam1, islam prensiblerine dayamr. Miisliiman olma
yanlarm sosyal diizeni ise, islam dl§I kurallarca yonetilir. Komiinizm, 
sosyalizm, kapitalizm ve benzeri sosyal doktrinler gibi. .. 

Keza, toplumt,m te~ekkiilii; ona yon veren, <;Ikarlanm ve sosyal ni
zarni, ic; ve di§ giivenligini saglayan hukuki ve idari nizam1 gerekli kil
mi§tlr. idari 11izam memleketlere gore deg~ir. Baz1 iilkeler cumhuri
yetle yonetilirken baztlan kralhkla, bir k1sm1 da oteki Sistemlerle idare 
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edilir. Boylece idari nizam te~ekkiil etmi~ olur. idari nizam, toplum var-
llguun zorunlu sonucudur. . 

i~te toplum varllgmm dayanak noktas1 say1lan ve biitiin toplum
larda ge~erli olan dort ana kaide bunlard1r. Bu dort ana temeli ilgi
lendiren her §ey, aslmda toplum varllgm1 da ilgilendirmektedir. Ve bun
larm yikllmasl, toplumun dayand1g1 en kuvvetli ilkelerin yikilmasi de
mek olur. Bunun i~in islam hukuku, sozii gec;:en prensibleri her tiirlii 
saldmdan korumakta ozel bir itina gO.stermi§tir. <;iinkii toplumun ya§a
masi ve devam1 ic;:in bunlarm korunmas1 §arttlr. Bu prensiblerin ko
runmasmda ve saglanmasmda gosterilecek herhangi bir umursamazllk, 
toplumun hozulmasma ve dii§mesine vesile olur. islam hukuku, toplu
mtm temelini olu§turan soz konusu ilkeleri etkileyecek onemli saldm 
bic;:imlerini bir bir s1ralayarak bunlan ((had, k1sas ve diyeti gerektiren 
suc;:lar)) ' ba§hg1 altmda toplami§tlr. Ki bu suc;:Iar; zina, iftira, ic;:ki ic;:
mek, h1rs1zhk, harabe, irtidad, isyan, kas1dh veya kas1ds1z oldiirm~ ve 
yaralama suc;:Iand1r. 

Bunlan teker teker inceleyecek olursak goriiriiz ki : 
Zina, toplum nizamma yoneltilmi§ bir «Saldlrl»dlr. Eger zani ceza

landirllmazsa herkes diledigi kadma, ba§kalanyla birlikte sahib ola
bilrriek ic;:in c;:ali§abilir. Herhangi bir c;:ocugun «kendisinden)> oldugunu 
ve ho§una giden bir kadmm kendi «mall" oldugunu iddia edebilir. So
nuc;: olarak, «giic;:lii)) kimseler «giic;:siiz"leri yener ve toplumda «soy-s-op>> 
bag1 kalmaz. Babalar ve <;ocuklar birbirini tammaz. Aynca zina olayi
mn mormal bir fiiln sayilmast, toplum diizeninden vazgec;:mek ve iize
rinde kuruldugu «aile)) miiessesesini y1kma:k demektir. 
' Hus1zllk, ki§.isel ve ozel diizene yonelik bir saldmd1r. Eger hirs1zlar 
cezalandmlmazsa herkes ba§kasmm malma, yiyecegine, ic;:ecegine, gi
yecegine, evine ve arac;:larma <cortak>> dernektir. Bunun sonucunda «giic;:
lii))ler «giic;:siiz))leri yener, «zayrf))lar ac;:, c;:Iplak ve yoksun kallr. Oyleyse 
hir.Sizhgm c,normal bir fiil>> sayrlmas1, husllsi miilkiyet nizammdan vaz
gec;:mek ve ferdlerin «asgari hayat gereklerinh elde etme imkamndan 
yoksun bJrakilmasi anlam1na gelir. Ki bu ilkeler yrkild1g1 an, toplumun 
c;:ok~ii c;:ok kolayla§Ir. 

irtidad (dinden donme), toplumun «sosyal nizann))na y<>neltilmi§ 
bir <csaidm))dir. <;iinkii miisliiman olsun veya olmasm, her toplumun 
•bir «sosyalnizami>> vard1r. i§te <<irtidad)), bu sosyal diizene kar§I .t;:Ikmak, 
prensiblerini c;:ignemek ve saghgmdan ku§ku duymaktlr. Toplumun da
yandigi sosyal diizen, «kU§kU)) ve «saldiri>> konusu oldugu zaman orada 
rahat ·ya§amak miimkiin degildir. Ve sonuc;:ta bu hareket, toplumun yi
kilmasma sebeb olur. 

isya,n, toplumun <cidari diizen))ine k~f§l bir c<saldm»dlr. <;iinkii is
yan, yoneticilere kar§I c;:1kmak veya onlara ba§ kaldlrmak yahut ta idari 
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duzeni bizzat degi§tirmek ctemektir. Bu gibi su~larm ((normah sayil
masi, topluin arasmda ihtilaf ve sarsmt1larm yayllmasma nedendir. 
Ki§ileri partilere ve s1mflara aymr. Sonra da bu gruplar, birbirinin bo
gazmi s1kmaya c;ali§Ir. Guvenligin sarsxlmasma, toplum dtizeninin yikll
masma ve boylece toplumun c;okti§tine vesile olur. · 

Oldurme ve yaralama suc;larma gelince .. . Bunlar bir yandan . top
lumu meydana getiren ki§ilerin hayatma, ate yandan da onun dayan
dlg"l sosyal ve idari dtizene yoneltilen saldir11ard1r. Qtinku bu su~lar, hem 
ki§ilerin hayatlanm ve bedenlerini ilgilendirir, hem de sosyal nizam1. .. 
Sosyal nizam ki§ilerin korunmasm1, mal ve canlarmm guvenlik altmn 
almmasm1 gerektirir. idari duzen ise, sosyal nizamm varhg1 ic;in §artt1r 
ve guvenligi saglayan en oriemli fa:ktordur. Oyleyse bahis konusu suc;
larm onlenmesiyle ilgili c;ah§malarda ((yava§ davranmak>>; guc;ltilerin 
zay1flara b.ask1 yapmasma, ki§ilerin «verimlilik» ve ((produkttivite»den 
uzakla§tmlmasma, bunun yerine birbirleriyle c;eki§ip bogu§ma.larma se
beb olur. Ki§ilerin mal ve canlanm koruyucu vas1talarm ortadan kalk
masma yol a~ar. Aym zamanda toplumun dag1lmasma ve bozulmasma 
nedendir. i§te bunun ic;in islam hukuku, toplumun bu duruma dti§me
mesi konusunda son derece dikkat g6stermi§ ve cckasidhn oldurme ve 
yaralamada cckisas», «hatall» oldurme ve yaralamalarda da diyet huk
mtinu koymU§tur. ((Korkutucu ceza»larm amac1, toplumu meydana ge
tiren ki§ilerin can ve mallanm korumak, guvenligi yaygmla§tlrmak, 
ruhlarm rahat ve huzurunu saglamaktlr. 

«iftira>>, aile duzenine kar§l ccsaldm)) niteligindedir. Qtinku islam 
hukukunda iftira, sadece ccnamus»u Hgilendiren bir suc;tur. Namusu 
ilgilendiren iftira, elbette ki aile nizaml konUSU!).da cckU§kU~ lara yola
~ar. Oyleyse bir kimseye cdftira)) atan ki§i, onu, ccbabasl»ndan ba§kasl
na dolayiSiyla ba§ka bir aileye ccnisbeb> ediyor demektir. Boylece aile 
dtizenine duyulan ina.n~la topluma olan inanc;lar birlikte sars1hr. Qtinku 
toplum, aile nizamma dayamr. 

· Alkollu i~kiler, <'§UUrJJun yitirilmesine sebebtir. ~uurunu kaybeden 
ki§i, soylemege gerek yok ki, her turlu kottilugu i§leyebilir bir klvama 
gelmi§ demektir. Mesela h1rs1zhk yapabilir, zina edebilir veya ba§ka-

. Ianna iftira atabilir. Aynca, ic;ki i~mek; saghg1 bozar, mallarm heba 
olmasma yoJa~ar, nesilleri zay1flatlr ve akh yok eder. Bunun i~indir ki, 
islam hukuken i~ki i~meyi kesinlikle yasaklanu§tlr. ~u halde, bu tip 
suc;lar, her yoniiyle topluma yoneltilmi§ bir saldm ve toplumun dayan
dlgl nizarru y1kmak demektir. 

c<Harabe)) suc;u, sadece h1rsizhk §eklinde olmu§Sa, ozel mtilkiyete 
sald1nd1r. Eger, cchirsizhgm>> yamnda «adam oldiirmende varsa, cctop
lumu olu§turan ki§ilere saldm)) demektir. Bu iki §ekilden birisiyle degil 
de sadece ki§ileri korkutmakla yetinilmi§Se, o zaman cctoplumun guven-
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ligi))ne saldm say1hr. Ki§ilerin hayat ve guvenligine yonelik hareketlar, 
hem sosyal hem de idari nizama tecavuzdur. <;unku toplum, ki.§ilerin 
hayatm1 korumak ve kendilerine «guvenn saglamakla yukumludur. Bu, 
toplumun ya§ayabilmesi ic;in zorunludur. Eger boyle bir toplum kurula
mazsa, demek olur ki, toplumun hayat1 dag1lmak ve c;okmek uzeredir. 
Qiinki.i t.oplumun devam1 ic;in gerekli olan ilk kural, ki§ilerin korunma
Sidir. Ki~iler korunamaymca, toplumun dagilmasi kolayla§Ir. Ki§,ilerin 
korunmas1, hayat ve giivenliklerine yonelik saldmlarm onlenmesi, an
cak bu gibi fiilleri kokiinden kaziylcl cezalarm uygulanmas1yla miim
kundiir. 

Toplumun ((yapl»Sim dogrudan dogruya ilgilendiren suc;lar bunlar
dir. Ve islam hukuku, soz konusu fiilleri ag1r ~ekilde cezalandlrmi!?, suc;
Iunun ki§iligine asia bakmaml§tlr. 

Boylece toplumu ya§atmay1 ve korumay1 ongormii§ttir. Biz, ((bu suc;
lar toplumun yap1s1m ilgilendiriyon> derken, elbette ki, digerlerinin 
uzaktan veya yakmdan toplumla ilgili olmadigml soylemek istemiyo
ruz. Ashnda her sU<;, bic;imi ne olursa olsun elbette toplumun yap1smi 
ilgilendirir. · Ama &oyle diyebiliriz : 

Her sug, toplumun dayand1g1 temel ilkeleri dogrudan dogruya et
kileyici degHdir. Her ne kadar toplumun c;1karlanyla alakadar iseler 
de, sosyal yapmm temel ilkelerini direkt olarak ilgilendirmemektedirler. 
Boyle olmasa da, yukardaki suc;lar gibi onem ta§Imazlar. ~u halde, 
islam hukuku; ad1 gec;en fiiller ic;in ag1r cezalar koymakla beraber top
lumun yap!Sml, sosyal nizamm dayand1g1 esaslan ilgilendiren suc;larda, 
failin «ki§iligi»ni ceza yonunden dikkate almamakla gayet mant1ki ve 
realist davranml§tlr. Keza islam hukuku, belirli hududlar koyarak bu 
tuc;lan birbirinden aymrken de, «tehlike» va «Onem» bak1mmdan fark
llllk gosteren digerlerini kategorilere bolerken de, aym mantlki ve rea
list metodu izlemi§tir. 

islam Hukuku «had», «klsas» ve <<diyet»i gerektiren diger suc;lan, 
toplumun yaplSinl ve toplum nizammm dayand1g1 ilkeleri «yakmdan 
ilgilendiren fiiller» §eklinde degerlendirir. Bu noktada her iki «sue;>> 
tiiru birbirine e§it olmakla beraber, islam hukuku, saldmya ugrayan 
ki§iye veya velisine, k1sas ve diyeti gerektiren fiillerde cezay1 a;ffetme 
yetkisi tan1m1§, cchad» suc;larmda ise boyle bir hak ve yetkiden sozet
memi§tir. Bu aymmm sebebi §Udur : 

Had su~lan, verdikleri zarar yonunden dogrudan dogruya toplumu 
ilgilendirmektedir. K1sas ve diyete gelince ... Her ne kadar toplum ya
piSilll ilgilendiren. yonleri varsa da «zarar», toplumdan c;ok, ki§ilere mii-
teveccihdir. , 

Mesela mrs1zhk, harabe, iftira, i~ki ic;mek, irtidad ve isyan bizatihi 
toplumu tehdid eden suc;lard1r. Toplum nizamma ve guvenine saldm-
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dlr. Bunun yarus1ra ki~ileri de tehdid etmektedir. H1rs1z tarafmdan bir 
kiSim mall Galman ki§i i<;in ~alma eylemine konu olmaktan dogan teh
dit kadar, kaybettikleri iiziicii degildir. Qiin:kii bu eylem, ki§iyi, oteki 
mallarmm da <;almabilecegi korkusuna dii§iiriir. Kom§ularmdan, tam
dik ve bildiklerinden §iiphe etmeye ba§lar. Haddi gerektiren diger su<;
lar i<;in de ayn1 §eyler soylenebilir. Fakat topluma verdikleri zarar, ki§i
lere verdiklerine oranla daha ag1rd1r. Oldiirme ve yaralama su<;lan da, 
zarar yoniinden toplumdan <;ok ki§ilere doniik eylemlerdir. Bu su<;lari 
i§leyenler, bir noktaya kadar sadece ki§ilere saldinyi on plana ahrlar. 
Eger saldm istenilene yoneltilemezse, ba§kalanna zarar vermek iste
mezler, 0 halde bahsi ge<;en bu su<;lar, topluma yonelik bir saldm ol
maktan c;ok, ki§ilere doniik eylemlerdir. Ba§ka bir deyi§le, bu su<;lar, 
toplum diizen ve giivenini otekiler gibi yakmdan ilgilendirmez. H1rs1z 
boyle degildir. 0, nerede olursa olsun, buldugu mah <;alar. Belli bir ki§i
nin mahm a§Iramazsa, gider, herhangi bir kimseninkini <;alar. <;iinkii 
h1rs1zm amac1, ki§iler degil mallard1r. Ve mal herkeste bulunabilir. Zani 
de ooyledir. Belli bir kadmla zina etmek istemez. Amac1 herhangi bir 
kadmla ili§ki kurmaktlr. Eger belirli bir kadmla birle~meye imkan bu
lamazsa ba§ka birini arar. 

K1sas ve diyet su<;lan, toplumdan <;ok ki§ileri ilgilendirdiginden sal
dmya ugrayan ki§iye veya velisine, kasd halinde, k1sas ve diyetten bi
risini se~me hakk1 tamnmi§tlr. Diyet, saldmya ugrayan ki§i i¢in bu 
saldmmn kar§1lanmas1 §eklindedir. Ama kendisine saldmlan ki§i, isterse 
k1sas ve diyet~ birlikte affedebilir. 

Bc§eri Hukukta Ceza Teorisi 

On sekizinci yiizy1hn sonlarma kadar be~eri hukuk, su<;luya, katl 
ve §iddetli bir gozle bakmaktayd1. Son derece korkutucu ve y1ldmci 
olan ce7.3.larm ilkesi, intikam ve te~hirdi. Hukuki cezalar arasmda yak
mak, asmak, kulak, dil, dudak gibi organlan kesip koparmak, dagla
mak, demir zincirlere vurmak, pranga, siirgiin, dovmek ve hapsetmek 
gibi eylemler vard1. Ve genellikle cezalar su<;larla orantlll degildi. Baz1 
cezalar, son derece agir ve feci idi. En basit SU<;lar i<;in oliim cezas1 
verilebilirdi. Mesela ingiliz yasalan, onsekizinci yiizy1lln sonuna ka
dar ikiyuze yakm su<; i<;in i'dam cezas1 vermekteydi. Bunlar arasmda 
bir §ilinden fazla deger ta§lyan §eylerin <;almmas1 da vard1. Yani MISlr 
parastyla be§ kuru§ .. . Frans1z yasalan da \!Ogunlugu ·adi su<; olan iki
yiizonbe§ fiile alum cezasi uygulamaktaydl. 

Be§eri hukuk, ya§ayan insanlar gibi, «6liillleri, hatta hayvanlar1 ve 
canstz maddeleri bile sorumluluk ve ceza konusu yap1yordu. Hem canli 
insanlarin, ·hem de oliilerin, hayvanlarm ve kati maddelerin yargtla
nabilecegini kabul ediyordu. Duyan ve iiztilen, dii§iinen ve akleden, ya-
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§ayan insanlan cezalandirmaYl uygun gordugu gibi; uzuntU ve duyar
hgmi yitirmi§, dti§tince ve ak1l dunyasmdan ~oktan uzakla§ml§ olii be
denleri hatta hayvanlan bile tecziye ediyordu. Kendisini savunma gu
cunden yoksun donuk maddeleri su~layabiliyordu. 

Be§eri hukukun ceza ilkesi, su~ludan intikam almak ve ba§kalanm 
'korkutmakb. Bu dti§tince, katl kanun maddelerinin konulmasml ge
rektirmi§Ur. Bu maddelere gore, su~lunun kulag1 ve burnu, ibret olsun 
diye kesiliyor, bedeni §ekilden §ekile sokulabiliyordu. Oltiler, hayyanlar 
ve cans1z maddeler yargllamyordu. SOylemeye gerek yok ki, bu gibi mad
deler yarg1Iama sonucimdan kesinlikle haberdar degildi. Cezamn far
kmda bile olamazlard1. Hayvanlar, mahkemede alman kararlarm sonu
cunu bilmiyorlardi, ama u<:d1rab ve aciSma katlamyorlardt. Dti§tince 
yetenegi olmayan bir hayvanm su~lanmas1 ne anlam ta§Ir? Fakat 
onemli _ olan bunlar degildir. Asil onemlisi, insanlar1 korkutmaktlr. Ve 
intikam duygusunu ruhlara iyice yerl~tirmek i~in, ~evreye korku sa
larak cezalar vermekti. Oltiler, hayvanlar ve katl maddeler de bu ceza
lardan kendilerini kurtaramazlard1. 

Onsekizinci yuzy1lm filozof ve sosyologlan, ceza hukukunun dayan
dtgi bu kurallan y1kmaya ~ah§tllar. Bunun yerine bir ba§ka kavram 
getirmek istiyorlardt. Mesela Jean Jacques Rousseau, «Toplum Sozle§
mesh> adll eserinde bu konuyu ele ahyor ve cezadaki amacm, toplumu 
su~lardan korumak ve ba§kalarma eziyet verilmesini onlemek oldugunu 
savunuyordu. Beccaria da cezada savunma hakkl geregi uzerinde du
ruyor, amacm ba§kalarma engel olmak ve su~luyu usland1rmak oldu'
gunu belirtiyordu. Frans1z Devrimi'nin ileri gelen ki§ileri, bu .gorti§lerin 
etkisinde kalml§tlr. 1791 y1hnda ~1kan Frans1z yasalan, yuk~rdaki fi
kirlerin izlerini ta§Ir. Daha sonra Bentham gelir. Ve cezanm topluma 
yararlan uzerinde durur. Toplumu korudugunu a~1klar. Su~luyu us
Iandtrmak ve ba§kalarma engel olmak amac1 gtitmesi gerektigini be
lirtir. Zamanla Kant'm dti§tinceleri ge~erlilik kazamr. Kant; cezay1, 
adalet olarak tammlar. Baz1 dti§tintirler, pragmatist dti§tince ile ada
Iet~i gorti§ ara.smda bir uyum saglayarak §Oyle derler : 

ccCeza, gerekli olandan fazla olmamah ve adaletin ho§gortistinu 
a§mamahdlr. » 

SOztinu ettigimiz bu ak1mlar, su~Iunun ki§iligiyle ilgilenmemek, 
sadece su«;a dikkat etmek, ag1rhgma ve toplum uzerindeki etkilerine 
bakmak gibi ozellikler ta§Ir. Bunun i~in sue; problemini uygun bir c;o
zume ka.vu.§turabilmi§ degildir. 

Daha sonra ilmi Teori veya italyan Teorisi ad1 verilen dti§tince 
ortaya c;1kar ki, su~u butunuyle ihmal ederek su~Iunun ki§iligine gore 
huktim verilmesi ilkesine dayamr. Bu teorinin taraftarlan, , suc;Iunun 
kafa yap1sma, bunyesine, tarihine ve onemine gore ceza verilmesini 
savunurlar. Sue; i§lemeye musait bir karaktere sahib olan ki§iyi, i§le-
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digi su~ basit de olsa, ebed,iyyen toplumdan uzakla~tlrmak veya yoket
mek geregini one siirerler. Su~ i~lemeyi ah~kanllk haline getiren su~lu 
da, dogu~tan su~ i~lemeye uygun bir karakter yap1sma sahib olan ki
~iler gibidir. l;)artlarm ve rastlantllarm su~lu kild1g1 kimselere gelince ... 
bunlara basit ve hafif cezalar verilmesi gerekir. isterse . su~lan ~ok 
onemli olsun ... Duygusal etkilerle su<;: i~leyen ki~ilere ise, ceza vermek 
gereksizdir. 

ilmi Teori ad1 verilen italyan Teorisi de, su~ probleminin ~oziim
lenmesi konusunda ba~an kazanamaml§tlr. <;iinj{ii su~luyu dikkate 
almakta ve su~u ihmal etmektedir. Aynca kesin ve farkedilebilir bir 
aymm gozetmeksizin su~lular arasmda farkh degerlendirmeler yap
maktadir. Baz1lanm cezas1z b1rak1rken aym su~u i~leyen oteki ki~ileri 
en aglr cezalara ~arptlrmaktadir. 

Sonradan gelen bir k1s1m hukuk~ular, su~Iwmn durumunu dikkate 
almadan suc;a gore davranan ve ilmi teori ad1 verilen italyan sistemiyle, 
su~luya bakarak sur;u ihmal eden eski teorilerin ba~ans1zllgm1 gormii§ 
ve bunlarm dayand1g1 dii~iinceler arasmda bir s~ritez yapmaya ~al~
rnl~lardlr. Neticede yeni bir teori bulunmu~tur. Bu teoriye g6re, suc;lara 
verilecek ceza konusunda ge~erli iki gorii~ vard1r : 

a) Usland1rma ve engel olma fikri, 
b) Suc;lunun ki~iligi fikri, 
Ne var ki, bu sentezle bir onceki teorilerden farkh bir neticeye va

nlamami§ ve c;ah~malar b~ans1zhkla sonuc;lanm1§t1r. <;iinkii bu gorii.§, 
c;ogunlukla birbiriyle c;eli~en paradoksal iki dii§iinceye dayamr. Her 
cezada sw;lunun ki~iligini .goz oniinde tutmak ve ozellikle toplum niza
mml ve ahlakm1 ilgilendiren onemli sur;larda toplumu korumak ic;in 
usland1rma ve engel olma dii§iincesine sanlmak genellikle ger~ekle~me 
imkam bulamaz. Toplumu koruma dii§iincesi on plana allmrsa, gerek 
onemli gerekse onemsiz suc;larda, suc;Iunun ki~iligine dikkat imkam kal
maz. 

Bugiin be~eri hukuk bilginleri arasmda gec;erli olan fikir; ceza.daki 
amacm, SU<;lunun lSlahl, uslandmlmasl ve toplum i~indeki eski yerine 
donmesini saglamak ~eklinde ozetlenebilir. Bununla beraber ikinci bir 
ak1m da cezaya, 1slah1 kabil olmayan suc;Iular1 kokten yokedici ve or
tadan kaldmc1 bir arar; olarak bakmaktad1r. 

Uc;iincii bir gorii~iin baghlan ise; cezanm, TOPLUMU KORUMAK 
ic;in bir vas1ta-olmasm1, sue; i~lemeyi ic;inden g~irenleri i§lemekten ab
koyacak bir korku u:asuru olmasm1 ongormektedir. Devletleraras1 ceza . 
hukUku sempozyumunda bu gorii~ kuvvet kazanml§, aralarmda Alman
ya da olmak iizere A vrupa iilkeleri bu gorii§ii benimsemi§Ierdir. 

Bu ak1mlar, tamamen ya suc;Iuyu nazar-1 i'tibara ahp suc;u ihma.I 
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etmekte, ya _da su~u nazar-1 i'tibara ahp sugluyu ihmal etmekte veya 
iki fikrin arasm1 birle§tirmeye ~ah§Illaktadirlar_ . 

i§te be§eri hukuk ' diinyasmda gec;erli olan muhtelif ceza teorileri 
bunlardan ibarettir. Bu teorileri gozden g~irdigimizde goriilmektedir 
ki, hukukc;ular birbiriyle tamamen c;eli§en degi§ik yonlerde hareket et
mektedirler. Gorti§lerin farkhhgi, be§eri hukukta ceza prensibi ic;in de
gi§mez bir olgii koyma ~mkamm ortadan . kaldirmaktadir. Bunun igin 
her devlet, kendi ozel menfaatma uygun veya bagh bulundugu ideoloji
sine muvat1k olan yonde bir prensib kabul etmi§tir. 

Oyle samyoruz ki, ceza hukuku konusundaki bu muhtelif gorii§ler 
ve akunlar, devletlerarasi ceza hukuku sempozyumunun toplanmasma 
vesile olmu§tur. Bu sempozyumlarda alman kararlar, tecriibelerin gos
terdigi yolda daha iyi bir hedef tesbit etrnek dogrultusundadir. Sugla · 
mticadele konusunda, kuvvetli ve ba§anll neticeler saglayacak daha iyi 
ceza. diizeni kurmayi gaye edinmektedir. 

Be§eri hukukta kanun koyucular, miimkiin mertebe muhtelif go
rii§ ve ak1mlar arasmda birlik sag'lamaya gali§ffil§lardir. Kesin gareler 
ve ameliyelerle kendilerine yoneltilen tenkidleri ve ele§tirileri etkisiz 
k1lmaya c;ah§ml§lardlr. Bu konuda misal olarak MlSlr Ceza Kanununu 
alabiliriz. M1s1r ceza kanununun gorii§ noktasm1, imkanlar nisbetinde 
a§agtdaki §ekilde ozetleyebiliriz : 

a) Misir cezi kanunu, cezadan maksat toplumun korunmasidlr, di
yen gorii§ii ve prensibi kabul etmi§tir. Koydugu biitiin cezalarda bu 
esas1 benitnsemi§tir. Buna gore ceza, sw;lunun eylemini engelleyici ve 
ba§kalanmn da aym eylemleri dii§iinmesini onleyici ve uslandmc1 ni
telikte olmahdir. 

b) Bir noktaya kadar M1s1r ceza hukuku, ilmi Teoriyi benimse
mi§tir. 

Hemen hemen biitiin suc;larda suc;lunun ki§iligini unutmami§tir. 
Ve her sue; ic;in iki ceza kabul etmi§tir. Cezalardan birisi digerin

den daha hafiftir. Ve her ceza ic;in de iki hudud ta'yin etmi§tir.' Bu 
hudud . arasmda bir ceza premsibini uygun gormii§tiir. Ciml:yet sw;la
nnda h!kimlere bu cezaJar arasmda degi§tirme yapmak yetkisini ver
mi§, verilen ceza bir y1lhk hapis siiresini a§mad1g1 takdirde cezay1 dur
durma hakk1m tamml§tlr. Bu demektir ki, M1s1r ceza kanunu suc;lu
nun ki§iligini kabul etmi§ ve cezay1 ona gore koymU§tur. Ancak haki
mi, cezanm sec;imi ve takdiri konusunda sU<;lunun §ahsiyetini dikkate 
almak baknmndan tam olarak zorlamami§tir. Hakimlere, suc;lunun ki
§iligini nazar-1 i'tibara almak yetkisini tamm1§tlr. Eger suc;lunun §art
Jan gerektirirse hakim, bu §arb nazar-1 i'tibllra ahr. Gerektirmezse 
dikkate almaz. 

c) M1s1r kanun koyucusu -bu iki prensibi kabul etmekle beraber, 
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suc;Iunun ki§iligini dikkate almamn her sue; ic;in ozellikle ag1r suc;Iarda 
iyi olmayacagm1 gorerek, baz1 suc;larda hakimlerin belirli cezamn a§a
gismda bir ceza vermelerini yasaklami§ ve baz1 suc;larda da cezanm 
kaldmlmasm1 veya tatbikini durdurmay1 istemi§tir. 1928 y1lmda <;1kan 
uyu§turucu maddeler kanununda bu prensibi kabul etmi§tir. Keza 1941 
yilmda <;Ikan hile ve aldatma ile ilgili kanunla 1949 y1hnda <;Ikan silah
larla ilgili kanun bu niteliktedir. Elbette ki, M1s1r kanun koyucusunun 
bu son prensibi kabul ettikten sonra ceza kanunlarma bu prensib dog
rultusunda yeniden gozatmas1 manbki bir zarurettir. Buna gore ha
kimlerin hile, UYll§turucu maddeler kullanmak ve silah ta§imakla ilgili 
suc;lardan toplum ic;in c;ok daha aglr olan suc;larda suc;lunun §ahsiyetini 
g6zontinde bulundurmay1 yasaklamas1 gereklidir. Ne var ki, M1s1r ceza 
kanunu bOyle bir yol tutmam1§ ve bu manbki c;eli§ki kotti bir sonuca 
vesile olmu§tur. Oyle ki, MISir ceza kanunlan hile, uyu§turucu maddeler 
ve silah ta§lmak konusunda cezanm durdurulmasm1 veya hafifletilme
sini yasaklarken; hiyanet, ihtilas, rti§vet, oldtirmek, h1rs1zhk, zina ve 
iftira gibi c;ok ag1r suc;larda cezamn durdurulmas1 veya tahfifini kabul 
etmi§iir. ~tiphesiz ki bu sayd1g1miz suc;lar; toplumun yapiSr, emniyeti ve 
nizam1 ic;in hile, uyu§turucu maddeler ve silah ta§Ima suc;larmdan c;ok 
daha tehlikelidir ve zararhd1r. 

i§te teorik ve pratik bakimmdan be§eri hukukun ceza ile ilgili be
yanatlan ... Buna gore be§eri hukuk, ce~ada usland1rma ve toplumu, 
suc;lunun §errinden koruma gayesi gtidtilmesini kabul ederken, cezamn 
takdirlnde suc;Iunun ki§iligini ihmal etmemeyi ongormektedir. Modern 
yasalardan bir k1sm1 da baz1 suc;Iarda, suc;lunun kil?iligini ihmal etme
meyi 6ngormektedir. Modern yasalardan bir k1srm da baz1 suc;larda, 
suc;lunun ki§iliginin ihmal edildigi gortilmektedir. Be§eri hukuk, birinci 
noktada c;ok a<;Ik ve manbkh olmakla beraber, ikinci ve ti<;tinc·ti konu
da tamamen karm~1k ve manbk dl§l bir yol izlemi§tir. Oyle ki, her iki 
prensibin hangi noktaya kadar uygulanacag1 hentiz kestirilememi§tir. 

Okuyuculanm1z islam hukukunun ceza konusundaki gorti§leriyle 
be§eri hukuktaki muhtelif naza:riyeleri gordtikten sonra; diyebiliriz ki, 
islam hukuku onsekizinci ytizy1ldan sonra ortaya c;1km1§ olan be§eri 
hukuk teorilerinin hepsini ic;inde toplaml§tlr. <;tinkti islam hukukuna 
gore cezalar; toplumun menfaati ic;in, fertlerin 1slah1 ve toplumu suc;
tan korumak, su~lara kar§l kendisini mtidataa ettirebilmek jc;in konul
mw~tur. Binaenaleyh islam hukukuna gore cezalarm, toplumun ihti
yacmdan fazla olmamas1 gerektigi gibi ihtiyacm altmda da kalmamas1 
gereklidir. Bu gorti§, adalet ve menfaat gorii§tintin birlikte tatbikabd1r. 
i§te Rousseau'nun Beccaria'nm ve Bentham'm uygulamak istedikleri 
gorti§ ·buydu. Kant ve sosyologlar da aym gorti§tin tatbikini istiyorlardi. 
islam hukukunda ceza ile, suc;Iunun 18lah olmas1 ona ac1ma ve iyilik 
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kasd edilmi§tir. Binaenaleyh sarugm durumunun cezarun takdirinde 
kat'iyyen ihmal edilmemesi gerekir. Bu ise ilmi teori denilen italyan 
gorii§iiniin hedefini te§kil eder. 

islam hukuku onsekizinci yiizylldan giiniimiize kadar ge~erli olan 
be§eri hukukun su~la ilgili gorii§lerini kendisinde toplad1gma gore; is
la.m hukuku, be§eri hukukun du~ar oldugu eksikliklerden uzak kalmi§ 
ve ona ycneltilen ele§tirilerden kurtulmU§ demektir. Oyle samyoruz ki, 
islam hukukunda su\!la ilgili tamamen teknik ve miikemmel bir ilmi 
nazariyenin konulmu§ olmas1 ve bu nazariyenin, tenkid ve ele§tiriyi 
gerektirmeyen bir seviyeye ernii§ olmas1 ve buna kar§I her tiirlii geli§
melere ragmen be~eri hukukun, islam hukukunun pe§inden giderek 
onun ad1mlanm ta'kib ve taklid etmesi yine de islam hukukunun vard1g1 
neticeye varamamas1 gibi hususlarm bilinmesi bir~ok ki§ileri deh§ete 
dii§iirecektir. Be§eri hukukun bugiin ula§tlgt merhale ile gelecekte ula
§acagt hedefler; ne kadar geli§mi§ olursa olsun, islam hukukunun koy
dugu ~er~evenin di§ma kat'iyyen ~1kamayacaktlr. 

~u halde diyebiliriz ki, islam Hukukuyla be§eri hukuk arasmda 
cezamn dayarid1g1 prensibler ve kaideler baktmmdan bir ihtilat yoktur. 
ihtilat, sadece bu prensib ve hiikiimlerin tatbik olunma keyfiyeti iize
rindedir. islam hukuku, be§eri hukukun ·kabullendigi prensiblerin tii
miinii kabul etmi§, ama bunun yamstra bu prensibler arasmda bir birlik 
saglayarak cezalarm ve su~larm hepsini aym noktaya toplamamt§ttr. 
Her prensibin tatbik olundugu bir mmt1ka \!izmi§ ve sadece orada ge
\!erli oltnastm ve onun dt§mda g~erli olmamasm1 ongormii§tiir. Bu \!izi
len mmtlkalar i~in ar;tk ve kesin i§aretler koymu§, ak1l ve gorii§ sahibi 
kimsenin yamlmayacagi hududlar ~izmi§tir. i§te ooylelikle islam hu
kuku, herkesin kar§Isma hi<;bir eksikligi ve hatas1 olmayan, gayet pratik 
ve manttki bir nazariye ile t;Ikmasmt ba§arabilmi§tir. Be§eri hukukun 
ise, bu prensiblerin hepsini aym \!UVala doldurmak ve sur;lar arasmda 
bir e§itlik saglamak gibi bir kasdla ~1kmaz ·bir noktaya gelmi§tir. Ne
ticede kanun koyucular, ger;erli pratik \!areler ortaya koyamadtklan gibi 
hukuk bilginleri de objektif, saglam ve ilmi teoriler ihdas edememi§
lerdir. Bugiin be§eri hukukun, cezanm dayand1g1 esas prensibler konu
sunda uygulad1g1 hiikiimler, toplumun ve ferdlerin menfaatine uygun . 
dii§en ve e§yamn tabiatma uyan prensibler olmak zorundad1r. Bu pren
siplerin her biri i\!in ayn bir nokta ve hudud ~izilmesi gerekir. Bu nok
talarda sw,;un ve SU\!lunun durumu dikkate almmakstzm toplumun 
menfaati gozoniinde bulundurulmalldtr ·ki, ancak o zaman islam huku
kunun ba§mdan beri getirmi§ oldugu hiikiimlerin seviyesine ula§masi 
miimkiin olur. 

Biitiin bunlar1 hat1rlatt1ktan sonra diyebiliriz ki, onsekizinci yiiz
yllm sonlarma kadar be~eri hukuk, insanhk ufkunun \!Ok gerilerinde bir 



2256 tBN KESiR {Cuz : 6: Sib·c: :J 
·--~---·---------. ·-

tak1m ak1lalmaz maddeler ihtiva ediyordu. Canlilan, oliileri, hayvanlan 
ve cans1z maddeleri mahkeme konusu yaparak hepsfne ayn ayn ceza~ 
lar uyguluyordu. Onsekizinci yiizytlda ilk olarak be§eri hukuk, islam 
hukukunun getirmi§ oldugu prensiblere donmek zaruretini hissetmi§ti. 
Boylece daha once vah§etin timsaU olan kanunlar, insanhgm geregi 
olan maddeler ile dolup ta§maya ba§ladl. Zira islam hukukunun getir
digi prensiblerin kal,>uliiyle ceza, toplumun himayesi maksad1yla uslan
dumaya. ve engel olma esasma dayanmi§ oldu. ibret ve te§hir ihtiyaci 
kalmad1. Hukuk manbg1, ol'i.ilerin, hayvanlarm ve cans1z maddelerin 
mahkemesini kabullenmez oldu. <;iinkti ceza, bu gibi varllklara hic;:bir 
fayda saglamaz. Binaenaleyh onlan usland1rma gayesi diye bir§ey soz
konusu olamaz. i§te be§eri hukukun ancak XVIII. yiizy1lda tamyabil
digi bu temel prensibi, islam hukuku miladm VII. ytizy1lmda getirmi§ 
ve tatbik etmi§tir . . Bunun ic;:in de islam hukuku, ilk gtintinden itibaren 
cezai sorumluluk merkezi olarak sadece canli varllg1, yani insam kabul 
etmi§tir. Bunun dl§Inda hi<;bir §ey, cezai sorumluluk mevkiine almma
mi§tlf. islam hukukunda, be§eri hukukta goriilen oliilerin hayvanlarm 
ve kat1 maddelerin rilahkemesi gibi gtiliinc;: haller gortilmeml§tir. ibret 
ve temsil i<;in intikam duygulan alevlendirilmemi§tir. Allah'm Rasulti 
ibret ic;:in cezalandmlmay1, kudurmU§ kopeklerde bile yasaklaffil§tlr. 
Hayvanlar i~in bOyle bir §eye nza gostermeyen bir peygamber, §tiphesiz 
ki insanlar ic;:in buna hi<; nza gostermez. Biitiin bunlardan sonra islam 
hukukunun, be§eri hukuktan dii§tince itibanyla onbir as1r ilerde olmast 
ve ikiyiizyJldir be§eriyetin onun pe§ini ta'kib etmesine ragmen hala dti
§tince merhalesi itibanyla pek gerilerde bulunmas1 bir iftira vesilesi 
olarak belirtilmeye degen onemli bir noktad1r. 

Cezibnn ~artlan 

. Her cezada, mes.ru' olabilmesi iGin a§agidaki §artlarm bulunmas1 
gerekir: 

· a) Ceza me§rU' olmahd1r. $er'i kaynaklarm dayand1g1 Kur'an, sun
net veya icma'a istinad ettigi, yahut da ihtisas kurullan tarafmdan <;1-
kanlan kanunlara uygun oldugu takdirq.e ceza rne§ru' olur. 

Y6neticilerin <;1kard1klan cezalarm, §er'_i hiiktimlere aykm olma
masl §arttir. Aksi takdirde onlar batil saythr. 

Cezamn me§ru' olmas1 ic;:in §er'i hiiktimlere uygun olrnas1 §artmm 
ta'bii neticesi olarak hakimin, konulan hiikiimlere daha uygun oldu 
guna kanaat getirse bile kendi kafasmdan bir ceza koymamasl gerekir. 

Ba.z1Ian yanh§ olarak islam hukukunun, hakirrie ceza konusunda 
tahakkiim etme yetkisi tamd1gm1 zannederler ki; bu zan realiteye uy
mayan korkunc;: bir hatad1r. Bu zA.nnm kaynag1, §er'i htiktimleri bilme
mekten ba§ka bir§ey degildir. islam hukukunda cezalar; hadler, kisas 
ve ta'zir cezalan olmak iizere ii~e aynllr. Hadd ve ktsas cezalart onceden 
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ta'yin olunur. Hakimin bu cezalara miidahalesi yoktur. Sue; sabit oldugu 
siirece hakim, bu cezay1 oldugu gibi. tatbik etmek zorundad1r. Hafiflet
me veya agJrla§tlrmak yetkisi. yoktur. Onun yerine bir ba§ka ceza vere
mez. Mesela hirsizhk suc;unun cezas1 elin kesilmesidir. Su~ sa•bit oldugu 
takdirde hakimin, el kesme cezMmm di§mda ba§ka bir ceza vermesi 
miimki.in degildir. Ancak elin kesilmesine mani te§kil eden me§ru' bir 
sebeb varsa durum deg.i§ir. Mesela babarun, c;ocugun mahm c;almas1 · 
gibi. Evli olmayan ·zaninin cezas1 yiiz sopad1r. Sue; sabit oldugu takdirde 
hakimin, yi.iz sopa vurma cezas1 vermesi gereklidir. Bu cezay1 art1rma 
ve eksiltme yetkisi yoktur. Bunun yerine ba§ka bir ceza da veremez. 
~as1dll oldiirme suc;umm cezas1 kiSastlr. Yani aym §ekilde oldi.iriilmek
tir. Suc;lunun suc;u i.§ledigi sabit olunca hakimin, k1sas hi.ikmii verme.sl 
gereklidir. Bunun dl§mda bir hi.iki.im veremez. Anca;k k1sasm uygulan
masma engel te§ki.l eden me§ru' bi.r sebeb bulunursa durum degi§ir. ~u 
halde hakimin had ve k1sas ce§alanndaki yetkisi. sm1rh ve mahduddur. 

Ta'zir suc;larma gelince, bu suc;larda hakimin yetkisi geni§ ol
makla beraber tahakki.im anlamma gelmez. 'Ta'zir suc;larmda hakimin 
yetkisi geni§tir. Qiinki.i islam hukuku, ·ta'zir . suc;la;n i~in bir tak1m 
cezalar mecmuas1 koyar. Ki bu, en hafif cezadan tevbih ve ihtar gibi, 
en agmna kadar hapis, oldi.irme gibi yi.ikselir. islam hukuku hakimi, 
suc;a ve sw;-lunun durumuna uygun cezay1, bu ceza mecmuas1 arasm
dan sec;me konusunda hi.ir b1rak1r. Aynca cezanm en alt ve en i.ist 
sm1rlarmdan birisini sec;me konusunda da takdir yetkisi. hakimindir. 
~i.iphesiz ki, hakime bu geni§ ve me§ru' yetkinin tanmmas1, mesele-
1erin kolayca halline sebeb olur . . Aynca toplumu suc;tan koruyacak, 
suc;luyu 1slah edip uslandiracak veya suc;luyti lay1k oldugu cezaya 
c;arptlracak imkam sagla·r. Hakimin . yetkisi hernekadar geni§ ise de, 
hakimin sw:;lu i.izerine tahakkiim yetkisl yoktur. <;iinki.i §er'i:m belir
tilmeyen cezay1 veremez. · Sw;lunlin i§ledigi suc;a uygun olmayan bir 
ceza da veremez. Oyle samyoruz ki, ta'zir suc;lannda hakimin yetki~ 
sinin geni~ligi, baz1larmm islam hukukunda hakimlere tahakki.im yet
kisi verildigi zanm gibi yanli§ bir tahmine di.i§melerine sebeb olmu§tur. 

islam hukukunda hakimlere b6ylesine geni§ yetki vermek zarureti 
mevcud degildir. Binaenaleyh yoneticiler, isterlerse hakimlerin bu yet
kisini daraltabilirle:r. Tabii amme menfaatlan bunu gerektiriyorsa. 
QunkU hakimlere boylesine geni§ yetki vermeyi gerekli k1Ian husus 
amme menfaatidir. 

b) Ceza §ahsi olmahd1r. Cezamn, suc;u i§leyen §ahsa mi.inhas1r ol
masl gerektir. Bunun di§ma ta§mamas.l §arttir. islam hukukunun iize
·rine dayand1g1 temel prensiblerden bi.risi de budur. Bu konuda mes'u
liyetten sozederken yeterince bruhsetmi§tik. 

Tefsir, C. V. F. 142 
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c) Ceza umumi olmahdlr. Cezanm dereceleri ne kadar farkh olursa 
olsun, herkese aym §ekilde uygulanmas1 gerekir. Oyle ki, ceza kar§I
smdaki hakim ile mahkum, zengin ile fakir bilgili ile bilgisiz e§it olma
hdir. 

Cezada tam bir e§itlik, ancak had veya kiSas cezas1 verildigi zaman 
mtimkti.ndiir. Qiinku bu cezalar kesindir. Ve onceden htikmti vaz'olun
mu§tur. Belirtilen suc;lan i§leyen herkes, bu cezaya c;arptmllr. Cezanm 
nev'i . ve miktan konusunda hic;bir kimseye ayncahk tammaz. 

~ayet verilen ceza ta'zir cezas1 ise, bu takdirde herkesin e§it ceza 
gormesi istenmez. Eger ta'zir cezaJannda e§itlik §artl bulunmu§ olsayd1, 
ta'zir cezas1 olmaktan c;1kar hadd cezas1 olurdu. Ta'zir cezasmda cezamn 

.sadece suc;luya te'sirinde e§itlik aramr. Yani cezanm etkisinden maksat, 
usland1rma ve suc;a engel olmad1r. Baz1 ki§iler vard1r ki, ihtarla suc;tan 
vazgec;erler. Baz1lan ·,rardlr ki, ancak dovmek veya hapisle sue; i§lemek
ten vazgec;erler. Bu takdirde aym suc;u i§leyenlerin, muhtelif cezalarla 
cezalandmlmas1 ve hepsinin kendi §artma ve durumuna gore suc;u i§
lemekten vazgec;mesinin saglanmas1, e§itligin gerc;ekle§tirilmesi ic;in 
yeterlidir. (AbdUlkadir Udeh, islam Ceza Hukuku ve Be§eri Hukuk, II, 
200- 232) . 

islam Hukukunda Cezalann Uygulam~ ~ekli 

islam hukukunda esas itibanyla cezalarm infaz1 bak1mmdan suc;-
lar tic; k1sma aynhr : 

a) Haddi gerektireri suc;lar 
b) K1sas ve diyeti gerektiren suc;lar 
c) Ta'ziri gerektiren suc;lar 
Bu tic; ttir sw;tan hangisi bir ki§iye isnad olunursa, onun hakkmda 

dava a~1hr. Eger suc;u i§ledigi sabit gorUltirse, suc; ic;in §er'an konulmu§ 
bulunan cezaya c;arptinhr. Suc;u i§ledigi sabit gortilmezse, beraetine 
htikmedilir ve kendisine isnad edilen suc;tan temize c;1km1§ say1hr. Eger 
samga ceza htikmti verilirse, i§lenen sue; had veya ta'zir bolumiine giren 
suc;lardansa. devlet yoneticileri bu cezay1 infaz ederler. Ama i§lenen sue; 
k1Sas1 gerektiren suc;lardansa, suc;a konu olan (tec.avuze ugrayan) ki§i 
veya onun velisi belirli §artlar altmda k1sas cezasm1 infazda yetkilidir
ler. Bu ~artlan a§agJda tafsilatlyla ac;Iklayacag1z. 

Haddi Gerektiren Su~larda infaz 

islam hukukc;ulan arasmda ittifakla kabul edilmektedir ki, yani 
haddi gerektiren sw;lar ic;in konulmU§ bulunan cezalan, ancak devlet 
reisi veya onun vekili tatbik edebilir. Qunku hadd Allah'm hakk1d1r 
ve bu hak, toplumun menfaatl ic;in te§ri' olunmu§tur. Binaenaleyh onu 
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ifa yetkisi, · t.oplumun vekili ve temsilcisi olan devlet reisine gorev olarak 
verilmi~?tir. Hadd cezas1 <;abaYI gerektireceginden ve su<;luya ac1y1p 
htikmti uygulamama veya a§m gitme ihtimali bulunacagmdan, tam 
olarak infaz1 te'minat altma almmak i~in bu yetki devleti yonetenlere 
verilmi§tir. isterse yonetici bizzat kendisi haddi tatbik eder, isterse kendi 
yerine temsilci olarak koydugu birisi haddi uygular. 

Haddin tatbiki anmda ctevlet reisinin haz1r bulunmas1 §arb yoktur. 
Qtinku Allah'm Rasulii (s.a.) bOyle blr §eyi gerekli gormemi§tir. Bir 
hadise tizerine §oyle buyurmu§tur : 

«Ey Enes! Yarm §U kadma yemegini yedir. Eger itiraf ederse onu 
recmet!>> 

Allah'm RasulU. Gamit kabilesinden alan Maiz'in recmini emretmi§ 
ve kendisi recim anmda haz1r bulunmami§tir. Huzuruna getirilen bir 
h1rs1zm elinin kesilmesini emretmi§ ve §oyle buyurmu§tur : 

((Onu goti.irtin ve elini kesin! >> 
~u kadar var ki, haddin tatbiki i~in devlet reisinin izni gerekir. 

Zira Allah'm Rasultintin devr-i saadetinde onun . izni olmadan hi<;bir 
hadd tatbik olunmami§tlr. Hulefa-i Ra§idin devrinde de onlarm izni 
olmadan hi~bir haddin tatbik edilmemi§ oldugunu gormekteyiz. Bu 
konuda Allah'm Rasultinden rivayet edilen bir de hadis-i §erif vard1r : 

«Dort ~ey valilere (yoneticilere) aittir : 
Haddler, zekatlar, toplantllar ve ganimetler!» 
islam hukukunda genel kaide, had din tatbikinin devlet reisine. ve · 

ya yoiJeticisine ait olmakla beraber, bunlarm dl§mdaki ferdlerden bir 
ki§inin haddi tatbik etmesi halinde de eger tatbik olunan hadd, camn 
veya bir organm telef olmasma neden oluyorsa onu tatbik eden ki§i 
bundan sorumlu tutulmaz. 

Yani bir ki§i; oldiirme, el kesme yahut ayak kesme haddini tatbik 
ederse bundan dolay1 sorumlu olmaz. Sadece gtivenlik kuvvetlerinin go
revini tistlenmesi itihanyla sorumlu olur. Ancak hadd; zina ve iftira 
su<;unda oldugu gibi sopa §eklinde cam telef edici bir ceza degilse bunu 
tatbik eden ki§i, tatbik edi§inden dolay1 sorumlu tutulur. Yani dovme 
ve yaralama ve diger fiillerden ottirti mes'ul olur. 'Bu iki durum arasm
daki fark §Uradan gelmektedir. Can1 veya herhangi bir orgam yoket
meye vesile olan hadd htikmti, canm ve organm ma'sumiyyet duru
munu ortadan kaldmr. Cam ma'sum olmayan ki§inin katli miibaht1r. 
Ma'sumiyeti ortadan kalkan uzvu yok etmek mtibahtlr. ~u halde oldtir
me veya uzvu koparma mtibah bir fiil olmaktad1r ki, miibah bir fiili 
i§leyenin .suc;Iu olarak kabul edilmesi imkans1zd1r. Cam veya bir uzvu 
yoketmeyi te'min etmeyen hadd cezas1 ise, camn veya uzvun ma'sumi
yetini ortadan kald1rmaz. Binaenaleyh cezas1 Oldtirticti veya kopar1c1 
bir hadd olmayan herhangi bir su~u i§leyen kimsenin ma'sumiyeti baki 
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kahr ve ona bu haddi tatbik eden ki§i su~ i§lemi§ olur. Elbette haddi 
tatbik eden, cezay1 infaz yetkisini elinde tutan makam olmazsa. Boyle 
bir makam i~in ma'sumiyet, sozkonu.Su degildir. 

Ta'ziri gerektiren su~larda, mahkumun cezasmm infaz1 yetkisi dev
let reisine veya .onun vekiline aittir. Qiinkii ta'zir cezalan, toplumun hi
mayesi kasd1yla konulmU§ cezruard1r. Binaenaleyh bu cezay1 infaz yet
kisi, toplumun temsilcisine vey,a vekiline ait olmak gerekir. 

· Devlet reisinin veya vekilinin di§mda cam yokedici ceza da olsa 
ta'zir cezas1m tatbik yetkisi yoktur. Mesela ta'zir cezas1 olarak hakkmda 
·Oliim fermam verilmi§ olan bir mahkumu, bir ki§i bu cezay1 tatbik kas
dlyla oldtiriirse, katil olarak cezalandmllr. Cam telef eden hadd cezasiy
la cam telef eden ta'zir cezas1 arasmdaki bu farkm nedeni §Udur : 
Hadd cezas1m; affetme, ortadan kald1rma, ta;tbikini durdurma yetkisi 
kimseye ait degildir ve bu hak kimseye verilmemi§tir. Bu ceza muhak
kak tatbiki gereken cezadir. Ama ta'zir ·cezasmi affeder. Bunun i~iri de 
o, zaruri olmayan bir cezad1r. Bu cezamn verilmesiyle mahkumun ma'
sumiyeti ·ortadan kalkmaz ve kam heder olmaz. Qiinkii son anda devlet 
yoneticisinin onu affetmesi imkam her zaman i~in variddir. 

Aslmda k1sas su~lanyla ilgili cezalar da, diger cezalar gibi devlet 
reisi tarafmdan tatbik edilmesi gereken cezalard1r. Ancak istisnai ola
rak ktSas cezasmm, kan sahibinin bilgisi veya tecaviize ugrayanm gor
giisii altmda infaz1 caiz goriilmii§tiir. Aslmda bunun nedeni §U ayet-i 
celile'dil.· : · 

((Kim de zulm olunarak oldiiriiliirse; ger~ekten Biz, onun velisi 
i~in bir hak kllml§lZdlr. Binaenaleyh o da oldiirmede a§lrl gitmesin.>) 

islam hukukunda ittifakla kabul edilmi§tir ki, tecaviize ugrayamn 
('su~a kcnu olanm) velisine, devlet yetkililerinin gozetimi altmda ol
mak kaydlyla klSas cezasm1 infaz etme hakk1 tanmm1§tlr. Kan sahibi, 
yoneticilerin veya temsilcilerinin haz1r bulunmad1g1 bir yerde bu cezayi 
infaz edecek olursa, emir yerinf _bulmu§ olur ve k1sas fiili ger~ekfe§ir. 
Sadece kan sahibine gorevlilerin gtirevini yiiklendigi ve yap1lmas1 ya
sak olan bir fiili i§ledigi hasebiyle. ta'zir cezas1 verilir. Devlet yoneti
cisi kan sahibine bakar, eger cezay1 tatbik edecek gii~te oldugunu ve 
cezamn tatbiki i9in laz1m gelen . bilgiye, yetenege haiz oldugunu goriir
se, cezanm infazm1 ona b1rak1r. Ama kan sahibinin infaza yeterli ol
mad1gm1 kabul ederse, hakkml kullanmaktan aciz oldugu i~in onun 
yerine ba§kasml vekil kllmasm1 ' emreder. 

Had ve klSas cezalarmm infaz1 i9in gorevlinin ta'yinini onleyecek 
hi9bir hukuki engel yoktur. Bu · gorevli devletin hazinesinden iicretini 
alabilir. Qiinkii infaz ameliyesi, amme menfaatlar1m ilgilendiren i§ler
dendir. Binaenaleyh kan sahibi, kiSas hiikmiinii yeterince infaz edecek 
durumda degilse, bu gorevliyi cezanm infazma vekil eder. 
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Eger tatbik olunacak k1sas hukmu, oldurmenin di§mda bir hukum
se imam ~A'zam Ebu Hanife'ye gore, tecavuze ugrayan ki§inin velisi 
bizzat verilen hukmu tatbike muktedir ise tatbik eder. -Eg~r bunu yapa
cak gii~te degilse, yapabilecek birisini yerine vekil ta'yin eder. imam 
A'zam·m bu gorii§ii, Hanbeli mezhebinin gorii§iine uyar. · 

imam Malik, imam f)afii ve Ahmed ibn Hanbel mezhebinden bir 
ba§ka gorti~ ise tecavtize ugrayamn, oldtirme di§mdaki kisas cezalanm 
hi~bir §ekilde infaz etme yetkisi yoktur. ister tecavuze ugrayan ki§i veya 
velisi ktsas hiikmunii yeterince yapabilecek gii~te olsun, ister olmasm. 
<;unkti tecavuze ugrayana ac1mak kasd1yla cezay1 geregince tatbik ede
memesi. yahut da telatisi miimktin olil'\8-yan a§m bir davram§tan ken
dini alamamas1 ihtimali mevcuddur. Binaenaleyh bu gorii§ taraftarla
rma gore, oldtirmenin di§mdaki ktsas cezalannda bu konuda yetenekli 
clan birisi hiikmti uygular. Bu takdirde yetenekli birisinin bu maksada 
tahsis edilmi§ olarak gorevlendirilmesinde bir beis yoktur. 

Oliimti gerektiren ktsas hiikmti, Ebu Hanife'ye gore ve Hanbeli 
mezheblnden bir rivayet uyarmca ancak k1h~la infaz olunur. Su~lu cHum 
fiilini ister klh~la, ister ba§ka bir aletle, ister boynunu kopararak, ister 
yaralayarak, ister bogarak; ister yakarak i§lemi§ olsun. Bunu soyle
yenlerin delili Rasulullah (s.a.) m §U hadis-i §erif'idir : 

«Ktsas, ancak k1h~la olur.n • 
Hadi.'lin zahiri manasmda ktsasm, kill~ di§mda bir aletle -infaz1 

men'olunmaktadtr. 
Oliim fiili, bir orgamn kopanlmasi neticesi vukubulmu§Sa, bu tak

dirde klS85 klh~la yap1hr. <_;tinkii SU~lunUn fiili, amnda OldtirticU §ekilde 
vukubulmu§tur, ona yaptlacak ktsas da amnda oldiiriicti olacakttr. f)a
yet su¢lunun kopard1g1 ·organ gibi bir org~m kopanllrsa; sonra da ko
parmadan clolayt olmeyi§i nedeniyle boynu kesilirse, bu verilen ceza 
misliyle mukabil -olur. Aynca boynun kopanlmas1, uzv~ kopanlma
smm tamamlaytci · bir neticesi olarak da ·ctegerlendirilemez . . <;unku bir 
§eyi tamamlayan §ey; onun devammdan ibaret olan bir §eydir. Halbuki 
boyun koparma, oldiirme demektir ve vucudun herhangi bir orgamnm 
kesilmesinden farkhdtr. Hatta daha ileri bir fiildir ve kesilmenin deva
mt degildir. Binaenaleyh oldtirmek §eklindeki ktsastan maksad, ki§i
nin oldurulmesidir. Oliim fiili boynun u~urul~styla mtimkun oldugu
na gore, diger organlarm yokedilmesi caiz olmaz. <;unkti organm k_e-
silmesi cezay1 tatbik degil, su~luya i§kencedir. · 

Kan sa,hibi, su~luyu k1h~ dt§mda . bir aletle oldurmek isterse buna 
miisaade verilmez. Eger 1Srar edip yapacak olursa, devletin gorevini ust
lenmesi hasebiyle ta'zir cezasma 9arptmllr. Ancak ktsas hakkm1 kul
lanmu~ olarak ·kabul edilir ve_ ona kiSas cezas1 tatbik olunmaz. <;tinkti 
k1sas1 infaz, onun bir bakk1d1r. Bunu ne §ekilde olursa olsun ger~ekle§-
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tirme yetkisine sahiptir. ister sopayla oldiiriir, ister ta§la, ister bir yer
den atarak, ister ~ukura yuvarlayarak, ister ba§ka bir §ekilde. Oldiirmek 
hakkl olduguna gore klh~ dl§Inda bir vasita ile oldiinnesi halinde de 
hakkm1 kullanmi§tlr. Ancak hakk1m devletin kendisine tamd1gmm di
§mda · ba§ka bir §ekilde kulland1g1 i~in ta'zir cezas1 verilir. 

imam ]\1alik, ~atii ve Ahmed ibn Hanbel mezhebinden bir rivayete 
gore katil, katl fiilini :v>-as1l yapnn§sa aym §ekilde katlolunur. Eger dii§
mamm k1llc;;la oldiirll)U§se, ona uygulanacak k1sas da k1llc;;la olacakt1r. 

<;iinkii ayet-i celile, bunun bOyle olmas1 gerektigini ifade etmek ... 
tedir: 

«Kim de tecaviiz ederse, siz de ona size tecaviiz ettiginin misliyle 
tecaviiz edin.» (Ba:kara, 194). 

Eger katil; yakarak, bogarak, ta§ atara:k, yuvarlayarak, doverek, 
hapsederek, a~ ve su~uz b1rakarak oldiinnii§se kan sahibi de aym §e
kilde klSas hiikmiinii uygulama hakkma haizdir. Qiinkii ayet-i celile 
a~1k~a belirtmektedir. 

«Eger sjz de saldmya ugrar.samz size sa.ld1nldig1 gibi saldmmz.» 
(Nahl, 126). 

K1sas, miimaselet esasma dayamr. Kan sahibinin k1sas hakklm, 
kendi kanhsma uygulanan §ekilde miimasil olarak uygulamas1 hakkl
dlr. Kan sahibi, isterse bu durumlann hepsinde k1sas hiikmiinii k1hc;la 
uygular. Qiinkii suc;luyu oldiirmek kendisinin hakk1d1r. Ta'zibten vaz
gec;ip sadece ·k1h~la oldiirmeyi tercih ederse, kan sahibi haklarmdan bir 
k1smm1 b1rakm1§ ve bir k1smm1 uygulaml§ olur ki caizdir. 

. Katl, eger kendHiginden olan bir fiille yap1lm1§Sa, kuvvetli gorii§ 
uyarmca. k1sas hiikmii k1hc;la tatbik edilir. 

Kan sahibi k1sas hiikmiinii bizzat tatbik etmek isterse, klsas1 ya
pabilecek yetenekte olmas1 kati degildir. Bilakis k1sasta elveri~li bir 
vas1ta kullanmas1 gerekir. Kulland1g1 alet kor olmamahd1r. Zehirleyici 
·bir vas1ta ile oldiirmemelidir. Ta ki k1sas olunan ki§i, i§kenceye ma'ruz 
kalmasm. Eger kan sahibi boyle bir§ey yaparsa, ona ta'zir cezas1 ver
mek gerekir. Qiinkii klsasm §artlarmdan birisi de, suc;;luya i§kence edil
memesf ve miimkiin olan en k1sa yolla yokedilmesidir. Qiinkii Allah'm 
Rasulii (s.a.) §oyle buyurmu§tur: 

«Muhakkak ki Allah, hef§eye ihsam yazml§tlr. Binaenaleyh siz, 
oldiirdiigiiniiz zaman giizelce Oldiiriiniiz, kestiginiz zaman giizelce ke
siniz ve sizden birisi kestigi zaman b1c;agm1 bilesin, keskinlesin, hayva~ 
mm da dinlendirsin.)) 

-Aslmda islam hukukunda k1hcm tercih edilmesinin sebebi, onun 
en kolay ve en seri Oldiirme vas1tas1 olmasmdad1r. Suc;luyu, miimkiin 
olan c;abu~dukta elem ve i§kence vermeksizin oldiiriir. K1hc;tan daha seri 
ve daha az i§kence verici bir alet bulunursa, §er'an onun isti'malini on-
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leyecek hi9bir neden yoktur. (§er'an k1sas hiikmiiniin giyotinle veya 
elektrikli 8andalye ile yahut bunlarm benzeri olan bir aletle infazmda 
hi9bir mani yoktur. Glum aletinin dl§mda, kolayhkla ve 9abucak olume 
vesile olan herhangi bir aletin kolayca Oldiirm~i, fazla geciktirmemesi 
ve katile i~kence yapmamas1, ac1sm1 artt1rmamas1 §artt1r. Giyotin, kes
kin silah kabilinden oldugu i9in; elektrikli sandalye ise; maktule i§
kence yapmaks~zm, herhangi bir uzvunu koparmaks1zm seri olarak olU~ 
mii ger9ekle§tirmesi nedeniyle bir sakmcas1 yoktur.) 

islam hukuk9ularma gore tercih olunan gorii§, oldtirmenin dl§lll
daki k1sas hakkm1, tecaviize ugrayamn kendisine veya velisine terk edil
memesi yoniindedir. <;tinkti oldiirmenin dl§mdaki k1sas nev'inde dikkat 
ve tecrti.be gerektir. Aynca kan sahibinin, boyle bir §eye giri§mesi ha
linde su9lnya ac1yarak k1Sas1 btitiiniiyle yerine getirmemesini, yahut 
fazla i§kence yapmasml onlemek imkam yoktur. 

Oldiirme §eklindeki k1sasta ise, kan sahibine htikmii uygun bi9imde 
yerine gctirmesi ve en iyi bir aletle ifa etmesi §artlyla kendisinin uygu
lamasr hakk1 verilmi§tir. Eger kan sahibi bu hakk1m geregince uygu
layamazsa, onu uygulamak iizere ehliyetli birisini vekil ta'yin eder. 
Demek ki kan sahibinin k1sas hakk1m infaz yetkisi, bu hakk1 iyi kul
lanmaya ve oltimii ger9ekle§tirici aleti isti'male baghdlr. 

Eskiden insanlar, silah ta§1d1klan ve kulland1klan i9in 9ogunlukla 
bu hakkr kendileri ifa ediyorlardr. Ama gtiniimtizde silah kullanan veya 
k1h9 ~sti'mal eden pek azd1r. K1h9 kullanan kimselerin de oldtirmeye 
elverl§li k1h9larmm bulunmas1 90k az muhtemeldir. 

Buna ek olarak bugiinkii i'dam vas1talarmm, (giyotin ve elektrikll 
sandalye gibi oldiiriicti aletler) ferdlerin tek ba§ma kullanmalan imkam 
bulunmad1gmdan ve burilarm ancak devletin elinde bulunmasmdan do
layr giintimtizde kan sahibini eski §ekilde hakkm1 kullanma yetkisin
den ahkoydugunu, bunun yerine devletin 'bu maksatla yeti§tirdigi tec
rtibeli elemanlarm bu hakk1 kullanmas1 gerektigini soyleyebiliriz. Kan 
sahibleri devletin yeti§tirdigi bu elemanlara isterlerse haklan olan kl
sasl t.atbik ettirirler, isterlerse su9luyu affederler. 

islam hukuku, cezalarm taaddtid halinde infazl konusunda be§eri 
hukuktan aynhr. Bu aynhk, her§eyden once her iki cezaland1rma sis
teminin tabiatlyla alakahd1r. 

Biz, be§eri hukuka ornek olarak Mlsrr kanunlanm alacak olursak, 
bunlann cezalarm taaddtidti halinde her cezamn biiyiikliigii derecesine 
gore infazm1 gerekli krld1g1 goriilmektedir. Bu ytizden once ag1r ~all§~ 
rna cezalan tatbik olunur. Sonra ag1r hapis cezalan, ondan sonra hafif 
hapis ve 9ah§ma, bilahere de hafif hapis cezalan tatbik olunur. MlSlr 
ceza kanununun 34. maddesi bunu amirdir. 

MlSir ceza kanunu cezanm infazmda cezalann verili§ tarzm1 na-
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zar-1 i'tiba.ra almaz. Mesela bir insana ag1r hapis cezas1 c;ektirilirken, 
i§ledigi bir su~ nedeniyle ag1r c;ah§ma cezas1 verilecek olursa, ag1r hapis 
cezasl durdurulur ve hemen agir c;ah§ma cezasl infaz olunur. 

MlSlr ceza kanunlarma gore cezalar ardarda; birisi bitince Sira
Slyla obiiri\ infaz olunur. Mahkumla ilgili hic;bir degerlendirme, ceza
run infazm1 durdurmaz veya engellemez. Binaenaleyh mahkum, ister 
hasta olsun ister saglam, ister guc;lu ister gu~suz ceza tatbik olunur. 

Bu duzeni ortaya <;Ikaran unsur, ceza kanunlannm tabiatldlr. 
Qfinku cezalarm tatbiki, uzun zamam gerektirmektedir. Bunun ic;in 
cezalarm infazm1 Slraya koymak zarureti vard1r. Agir c;ah§ma cezalan, 
ceza mfiddeti miktanyla diger hfirriyeti kiSltlayiCl cezalan kestiglne ve 
ag1r ~ah§ma cezas1 hfikmolunmazdan once i§lenen diger suc;lan kendi 
suresince ortadan kald1rd1gma, mahkUmun cezasm1 c;ektigi s1rada ba§ka 
bir ag1r \!ah§ma cezas1 verilmesi ihtimal dahilinde bulunduguna gore, 
cezalarm ~1raya konularak infazl bir zaruret olmaktadir. 

islam hukukunda, cezalarm taaddudu halinde uygulanan sistem 
tamamen bundan farkhd1r. Aynca bu konuda f1khi mezheblerin her 
birisinin kendine has gorfi§leri vard1r. 

imam Malik, cezalarm taaddudu halinde once Allah'm hakkm1 ala
kadar eden yani toplum nizamiyla ilgili cezalarm tatbikini gerekli gor
mektedir. Bunlardan sonra iru:anlann hakk1ru alakadar eden cezalar 
uygulamr imam Malik'in bu konudaki delili §Udur : Allah'm hakkm1 
alakadar eden suc;larm, Allah'tan ba§kas1 tarafmdan aff1 mfimkun de
gildir. · Ama insanlarm hakk1m alakadar eden suc;lar, insanlar tarafm
dan affolunabilir. Binaenaleyh ferdlerin hukukunu ilgilendiren cezala
rm sonraya b1rak1lmasi, mahkumun menfaati geregidir. imam Malik'e 
gore, ag1r vcya hafif cezamn once ba§lat1lmas1 arasmda bir fark yoktur. 
Bu konuda yonetici istedigini tercih edebilir. imam A'zam Ebu Hanife 
ile imam Ahmed ise, ferdlerin hakk1m alakadar eden cezalarm one alm
masml, buna kar§Ihk Allah'm hakkm1, dolaytsiyla toplumun hukukunu 
ilgilendiren cezalarm sonra infaz olunmasm1 ongorurler. Onlara gare, 
ferdlerin hukukunu alakadar eden cezalarm da once hafifinin infaz1 
gerekir. Ondan sonra S1ras1yla ag1r olanlan infaz olunur. En sonda da 
toplumu alakadar eden cezalar uygulan1r. Ancak bu cezalardan da once 
digerlerini ortadan kald1ran cezalarm tatbiki gereklidir. 

imam $8-fii ise, butun cezalann en hafifinin en agmndan once uy
gulanmaslm ongoriir.Ona gore insanlann hakklm alakadar eden ceza
lar, toplumun hukUkunu ilgilendiren cezalardan one ahmr. Boylece bu
tun cezalar Sirasiyla tatbik olunur. Ona gore cezalarda, kesi§me duru
mu sozkonusu_ degildir. 

islam hukukc;Ulanmn hafif cezalan, ag1r cezalardan one almak 
konusundaki gorfi§leri M1s1r ceza kanununun gOrii§lerinden tamamen 
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farkh olmakla beraber, islam hukukunun cezalandlrma sisteminin ta-· 
biatma uygundur. Qfulkii islam hukukunda temel, kesme (eJ-ayak) 
sopa ve k1sas cezas1d1r. Bunlar bedenle alakall . cezalard1r. Bu cezalarm 
infazt esnasmda, mahkumun selameti ve mukaveme.t giiciinii korumas1 
igin en hafif cezay1 tercih etmek gerekir. Binaenaleyh ag1r ceza, hafi.f 
cezadan once tatbik olunmaz. Ancak ag1r ceza, hafif cezay1 ortadan kal
dmyorsa bu durumda ag1r ceza tercih olunur. i§te bu noktada da islam 
hukukuyla be§eri hukuk birbirine uymaktad1r. 

islam hukuk~ulanna gore k1sas hadd ve bunlara denk olan ta'zir 
cezalan, mahkumun hastahg1 §iddetli siCak veya soguk olmas1 ve ceza
nm infazma. elveri§li vaktin bulunmamas1 halinde te'hir ·edilebilir. ·Sa
dece oliim rezasi bunun di§mdadir. Qiinkii oliim cezasl, helak edici bir 
c~zad1r. Bu cezamn verilmesinden maksad, mahkumun varllgmm orta
dan kaldmlmas1d1r. Diger cezalara gelince, bunlarda mahkumun varh
gmi ortadan kaldml.mas1 maksad1 giidiilmez. Binaenaleyh bu cezala-

. rm, oliime vesile olacak §artlar altmda infaz1 dogru olmaz. 
Baz1 islam hukuk~ularma gore, gii~leninceye kadar zay1f ki§iye hadd 

tatbik edilmez. Diger bir k1smma gore haddin tatbiki geciktirilemez, 
bilakis miimkiin mertebe erken tatbik edilmesi gerekir. Ancak mahku
mun zaaf1 dolay1s1yla bir zarara ma'ruz kalmamas1 icabeder. Eger ceza. 
sopa cezastysa bir veya iki kerrede miiteaddit sopalardan meydana ge
len bir bag halinde vurulur. Yahut da sopalar saytSmca veya yaJ;ISl 
miktarmda dallar1 olan bir hurma salklm1yla vurulur. 

islam hukuk~ulan sarho§a ay1lmcaya kadar had cezasmm tatbik 
edilmemesini kabul ederler. 

islam hukuku, ilk giiniinden beri hamile kadma cez1nm t.at.bik 
edilmemesi prensibini kabul etrni§tir. Bu konuda Gamidli kadmm . ha
disesi ke.sin bir delildir. Ad1 ge~en kabileye mensub kadm, Hz. Peygam
'bere gelere~ zina yaptlgm1 itiraf eder ve bundan hamile kald1gm1 soy
ler. Allah'm Rasulii ona der ki : 

Git ve hamlini vaz'edinceye kadar bekle! 
Benzer bir hadisi de Muaz bin Cebel, rivayet eder : 
Senin kadmm aleyhinde hiikiim verme yetkin bulunsa da, onun 

karnmdakinin aleyhinde hiikiim verme yetkin yoktur. 
Hamile kadma tatbiki memnu' olan ceza; hamline zarar veren 

kiSas, recim ve sopa cezaland1r. 
islam hukuk~ulari, bu prensibte tamamen icma' etmi§ olmalarma 

ragmen tatbikati hususunda baz1 degi§ik gorii§lere sahibtirler. 
imam ~afii, hamile oldugunu soyleyen veya hamile olmas1 §iipheli 

olan kadma hamlini vaz'edinceye kadar yahut da hamile olmad1g1 an· 
la§Ilmcaya kadar cezanm tatbik edilemeyecegini, cezanm bilahere infaz 
edilebilecegini ka·bul eder. ~afii'ye gore eger kadmm diinyaya getirdigi 
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~ocuguna bakacak bir kimse yoksa oldiirtilmesi halinde kadm <;ocugunu 
emzirecek bir siitanne buluncaya kadar k1sasm tatbik edilmemesi ge
rekir. 

imam A'zam Ebu Hanife ise, imam ~afii'nin bu gorii~iiniin otesin·· 
de hamile kadma hamlini vaz'ettikten sonra lohusa olarak ge<;irdigi do
nem son bnluncaya kadar cezamn sopa bile olsa tatbik edilmemesi ge
rektigini kabul eder. 

imam Malik ise, hamile kadmm hamlini vaz'edinceye kadar ce
zasmm tatbik edilmemesini, dogumdan sonraki lohusahk halini de has
tahk olarak kabul edip hastahgm nihayete ermesine kadar sopa ceza
smm te'hirini ongoriir. Eger verilen ceza oliim cezas1 ise, kadm <;ocu
guna emzikc;i bulunca ceza tatbik olunur. Ama <;ocuga siitanne bu
lunmazsa hemen acele edilip oliim cezasmm uygulanmas1 dogru olmaz. 

imam Ahmed ibn Hanbel'e gore, hamile kadma k1sas veya recim 
cezas1 hi.ikmolunursa veya kadm, hiikmii giydikten sonra hamile olur
sa <;ocugunu doguruncaya ve siitiinii emzirinceye kadar k1sas hiikmi.i 
tatbik olunmaz. Bilahere kadm c;ocugu i<;in emzik<;i birisini bulursa 
ana c;ocugunu verir ve kadm oldiirtiliir. Kan sahibi i<;in suc;lunun oliimii
nii c;ocugun memeden kesilmesine kadar te'hir etmesi mustehabt1r. Eger 
kadmm c;ocugunu ernzirecek bir kimse bulunmazsa ceza iki y1l te'hir 
edilir. Bu sure boyunca kadm <;ocugunu emzirir, memeden keser ondan 
sonra cezas1 tatbik olunur. Keza Ahmed ibn Hanbel sopa cezasmm da 
hamileligin son bulmasma kadar te'hirini ongorur. 

Delinin sorumlulugundan soz ederken bu konu iizerinde fazlas1yle 
durdugumuz ic;in burada . tekranm gerekli gormuyoruz. Bu konuyla 
alakah olarak yukarda gec;en· k1sma bak1lmas1 icabeder. 

islam hukukunda aslolan, cezamn ac;lktan ac;1ga infaz olunmasl
dlr. <;ilnkii yiice Allah, bu hususta ~oyle buyurur : 

uVe onlann azabma mii'minlerden bir taife de ~ahid olsun.» 

Sunnet.-i seniyye'de boyle cereyan etm~tir. Cezamn aleniligi konu
sunda verilen ceza.nm oliim veya · ba§ka bir ceza olmasi farks1zd1r. Bu 
119ktada islam hukukuyla bir c;ok be~eri hukuk sistemi uyu§ur: 

M1s1r ceza kanunu Avrupa'dan ilk almd1gmda, i'dam cezasmm 
ac;1ktan infaz edilmesini ongormekteydi. 

Bilahere aleniyyet ~artmdan vazgec;ilmi§ ve gizli infaz,ongortilmu§
tiir. Ancak M1s1r kanunlarmm almd1g1 yer olan Fransa'da i'dam ceza
smm ac;Iktan infaz1 prensibi hala kabul edilmektedir. 

islam ·hukukunda recimle oliim cezas1, eger suc;lu evli olarak zina 
i§leyen birisiyse a<;1ktan oldiiriilerek infaz olunur. Fukaha arasmda ter
cih olunan gorii§ budur. islam hukukc;ulan infazm, hi<;bir i§kence ve 
eziyyet yap1lmadan ger<;ekle§tirilmesinde icma' et~lerdir. Eger ceza 
oliimse, oldiiriicii aletin keskin olmas1 §arttlr. Celladm da i§inde mahir 
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olmas1 gerekiro Durumlan ve sw;lan ne kadar degi§ik olursa olsun, ce-
zamn herkese aym l}ekilde infaz olunmas1 icabedero · 

islam hukuku, bu prensibi ilk giiniinden beri kabul ettigi halde 
be§eri hukuk artcak son zamanlarda kabul etmi§tiro Eskiden be§eri hu
kukta Oliim cezas1, hapis cezas1 gibi derece dereceyd!o Genellikle degi
§ik §ekilde ve suc;un nev'ine gore infaz olunurduo Mesela annesini ol
diiren bir suc;lunun oliimii once eli kesilerek sonra oldiiriilerek infaz 
edilirdi. Aynca infaz §ekli, §ah1slarm derecesine gore farkll olurduo 
Mesela evli bir ki§i boynu k1hc;la kesilerek, halktan birisi ise ipe c;eki
lerek i'dam edilirdi. Frans1z devrimi ile birlikte bu durum da degi§ti. 
ihtilalden .sonra Fransa'da mahkumlarm e§it muamele gormesini ong6-
ren kanun t;Iktlo Bu kanuna gore oliim suc;:u, sadece camn t;Ikanlma
Siyla gerc;ekle§tirilecekti. Bu prensib Fransa'da kabul edildikten sonra 
diger iilkelere yaylldl. Bundan sonra diger milletler de oliim cezasmda 
aym prensibi kabul ettilero Bu vesile ile Frans1z kanun koyuculan, ba
§m kopanlmas1 metodunu, ingiliz ve M1s1r kanun koyuculan ise ipe 
c;ekilerek i'dam1 ongordiilero Amerika'mn baz1 eyaletlerinde ise, mah
kum elektrikli sandalyeye oturtularak oldiiriiliiro 

islam hukuku, i'dam edilen oliiniin cesedini istedikleri gibi defnet
mek iizere ailelerine teslim edilmesini emredero Nitekim bu konuda 
Allah'm Rasulii §Oyle buyurur : 

((Ona da oliilerinize yapbgm1z1 yaplruzo>) 
\ 

~u halde i'dam edilerek oldiiriilenin, diger oliilerin defni gibi t6-
renle defnedilmesi hakkl vard1ro Ancak yoneticiler isterlerse milli gii- . 
venlik ve nizam bak1mmdan ihtifali engelleyebilirlero 

M1s1r yasalan ise, torensiz defnedilmesi kayd1yle oldiiriilenin cese
dinin varislerine teslimini ongoriiro (Cezalarm infaz1 kanunu madde 
262) 0 Keza Mls1r yasas1, oliim cezasma c;arptmlml§ olan suc;lularm ha
mile olduklan ortaya c;1kmca, dogumlanm yapmcaya kadar cezimn in
fazml durdurmay1 ve dogumdan sonra tatbikini emredero (Cezalarm 
infaz1 kanunu madde 363) 0 (Abdiilkadir Udeh, islam Ceza Hukuku ve 
Be§eri Hukuk, II, 407- 424) 0 

---oOo---
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35 - Ey iman edenler, Allah'tan korkun. Ve O'na 
yakla!?mak i<;in vesile aray1n. O'nun yolunda cihad edin kl, 
felaha eresiniz. 

36 - · Muhakkak ki yeryiiziindeki biitiin ~eyler ve 
onlann bir katl daha kafirlerin olsa da k1yamet giinii
niin azab1ndan kurtulmak i<;in onu fidye olarak verseler; 
onlardan kabul olunmaz ve onlara elim bir azab vard1r. 

37 - Ate~ten <;Ikmak isterler, ama oradan <;1kacak de
gillerdir. Ve onlar ivin ~iddetli bir azab vard!r. 

Allah'tan Korkmak 

Allah 'feala; mti'min kullarma kendinden korkmalanm emrediyor. 
Takva kelimesi itaatla birle§ince; haramlardan ka~mmak, yasaklan 
terketmek manasma gelir. Nitekim ayetin devarmnda «Ve ona yakfa§
mak i~in yor araym.» buyuruluyor. Stifyan es-Sevri der ki: Bize Ebu 
Talha... ibn Abbas'tan nakletti ki; burdaki «vesiledenl) maksad, yak
la'§madir. Mticahid, Ebu Vail, Hasan, Katade, Abdullah ibn Kesir, Stiddi 
ve ibn Zeyd de bOyle derler. Katade de der ki: Allah'a itaat ederek ve 
O'nun ho§lanacagi amelleri yaparak O'na yakla§m, demektir. ibn Zeyd 
bu ayeti §U §ekilde okur: ( ~_,II 41 w~, w~~ .J:!..:UI cl:.)_,l ) Bu 
imamlann soyledikleri konuda, mufessirler arasmda bir ihtilat yoktur: 

( ... ...... .. ......... ... . ) 
( ~_,II ) Vesile, kendisiyle maksadm elde edilmesine ula§Ilaz:t 

§eydir. Aynca vesile, cennetteki en ytice konakta (as11l olan) bir bay
raktlr ki; buras1 Rasulullah (s.a.) m konag1 ve cennetteki yurdudur. 
Buras1 cennetin Ar§'a en yakm olan yeridir. Buhari'nin Sahih'inde Mu
hammed ibn Mtinkedir kanahyla Cabir ibn Abdullah'tan nakledilir ki; 
Rasulullah (s.a.) §6yle buyurmu§ : Kim ki ezan sesini i§ittiginde «ey, 
bu tamamUmrm§ ~agnmn ve ed.a edilen namazm sahibi olan Allalum, 
Muhammed'e vesile -ve fazilet ver ve onu kendisine vaad ettigin ovtilen 
makama gander)) · derse; muhakkak ona klyamet gtinunqe §efaat eri§ir. 

Muslim'in Sahihi'nde de Ka'b ibn Alkame kanahyla Abdullah ibn 
Amr ibn !s'dan nakledilir ki; o, Rasulullah (s.a.) m §Oyle ·buyurdugu
nu i§itmi§ : Siz, muezzini duydugunuz zaman, onun dedigi gibi deyin. 
Sonra bana salavat getirin. Qunku kim, benim uzerime salavat getirir
se, Allah ona on salavat getirir. Sonra benim i9in vesile isteyin. <;iinkii 
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o, cennette bir konaktlr. Ve yalmzca Allah'm kullanndan bir kulunun 
olacaktlr. Ben, o kul olmaYI isterim. Kim, benim i~in vesileyi isterse 
ona §efaat eri§ir. imam Ahmed ibn Hanbel der ki: Bize Abdiirrezzak .. : 
Ebu Hiireyre (r.a.)den nakletti ki, Rasulullah (s.a;) §oyle buyurmu§: 
Bana salavat-1 §erife getirdiginiz zaman; benim i~in vesileyi isteyin. 
Ey Allah'm Rasulii, vesile nedir? denilince; o, cennette en iistiin dere
cedir. Oraya ancak bir ki§i girer. Ve ben, o ki§i olmak isterim, buyurmu§. 
Tirmizi bu hadisi, Biindar kanahyla ... Ka'b'dan rivayet eder. Sonra, bu 
hadis garibtir, -der. <;unkii Ka'b ma'ruf bir ravi degildir. Leys ibn Ebu 
Siileym'd,en ba§ka kim:;;enin Ka'b'dan hadis rivayet ettigini bilmiyorum, 
diye ekler. Ebu Bekr ibn Merduyeh der ki : Bize Abdiilbaki ibn KanL. _ 
Ebu Hiireyre'den merfu' olarak nakletti ki; Rasulullah (s.a.) §Oyle bu
yurmu§: Bana salavat-1 §erife getirin. Ve benim igin Allah'tan vesile 
isteyin. Rasulullah'a; vesile nedir? diye sual edildi. 0 da; vesile cen- _ 
nette bir derecedir. Oraya bir tek ki§i eri§ir. Ben, o ki§i olmak isterim, 
diye kar§Illk verdi. Hafiz Taberani der ki: Bize Ahmed ibn Ali. .. Ab
dullah ibn Abbas'tan nakletti ki; Rasulullah (s.a.), §oyle buyurmU§tur: 
Benim igin Allah'tan vesileyi isteyiniz. <;iinkii diinyada hangi kul, be
nim igin vesile isterse; ben, k1yamet giiniinde onun §ahidi -veya §efaat
~ISI- olurum. Sonra Taberani der ki: Bu hadisi, ibn Ebu Zi'b'den Musa 
ibn A'yiin'den ba§ka kimse rivayet etmemi§tir. ibn Merduyeh de aym 
hadisi Muhammed ibn Ali kanallyla Muhammed ibn Amr ibn Ata'dan 
nakleder. ibn Merduyeh _kendi isnadtyla Umare ibn Gaziyye kanahyla 
Musa ibn Verdan'dan nakleder ki; o, Ebu Said el-Hudri'nin §Oyle de
d!gini i§itmi§ : Rasulull~h (s.a.) buyurdu ki : Vesile, Allah katmda bir 
derecedir ki, onun iistiinde derece yoktur. Allah'tan bana yaratlklan 
i~in vesile vermesini isteyin. ibn Merduyeh iki ayn tarikle Abdiilhamid 
ibn Bahr'den ... Hz. Ali'nin, Hasulullah (s.a.) dan §oyle naklettigini ri
vayet eder : Cennette vesile ad1 verilen 'bir derece vardtr. Siz Allah'tan 
istediginiz zaman, benim igin vesile isteyiniz. Orada bulunanlar dediler 
ki: Ey Allah'm Rasulii, seninle beraber orada kim oturur? 0, Ali, Fati
ma, Hasan ve Hiiseyn diye kar§Jhk verdi. Bu hadis bu §ekliyle garib 
ve miinkerdir. 

ibn Ebu Hatim der ki: Bize Ali ibn Hiiseyn ... Salim ibn Sevban'm 
kolesi Ali ibn Hiiseyn el-Ezdi'den nakletti ki; o, §Oyle demi§tir : Ben, 
Ebu Talib oglu Ali'nin KUfe giinlerinde §oyle seslendigini duydum: Ey 
insanlar, cennette iki tane inci vard1r. Biri beyaz, digeri san. San olam, 
Ar§'m igine aittir. Makam-1 Mahmud ise, beyaz incidendir. Onun yet
rni§bin odas1 vardlr., Her ev iig mil mesatededir. Onun odalan, kaptlan 
ve sedirleri hep bir cinstendir. Ve ad1 vesiledir. 0, Hz. Muhammed'e 
ve o'nun ehl-i beytine aittir. San olam ise aym §ekildedir. Ve bu ibra
him (a.s.) e ve ehl-i beytine aittir. Bu hadis te aym §ekilde garib~ir. 
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<<O'nun yolunda cihad edin ki, felaha eresiniz.» Allah Teala yasak
lan b1rakmay1, emirleri yerine getirmeyi bildirdikten sonra, kafir, mu~
rik ve dogru yoldan di§an c;rkan, hak dini terkeden dii§manlarla sava§
mayl telkin ediyor. Kiyamet giiniinde, kendi yolunda cihad eden ki§iler 
ic;in hazirlad1g1 kurtulu§ sebebini· ve ulu mutlulugu bitmez tUkenmez, 
degi§mez, yok olmaz felah ve saadeti vaad ve te§vik ediynr. Orada yiice 
menziller, emin makamlar vard1r. Konaklarmm manzaralan giizeldir. 
Orada oturanlar, iiziintii nedir bilmezler. Siirekli nimetler ic;indedirler. 
Oliim nedir bilmezler, siirekli diridirler. · Elbiseleri c;iiriimez, genc;likleri 
sonmez. 

Sonra da Allah, dii§maru katirler ic;in haz1rlam1§ oldugu k1yamet 
giiniindeki azab1 ve cezay1 bildirerek buyuruyor ki: «Muhakkak ki yer
yi.izi.indeki bi.iti.in §eyler ve onlarm bir kat1 daha kafirlerin olsa da, ki
yamet gi.ini.iniin azabmdan kurtulmak ic;in onu fidye olarak verseler, 
onlardan kabul olunmaz. Ve onlara, elim bir azab vardir.» Bir katir, 
k1yamet giini.i yeryiizi.i dohisu altmla gelse ve bir misli daha altm 
verip Allah'm kendisini ku§atacagi ve iisti.ine dii§mesine kesin goziiyle 
baktlgl azabmdan kurtulmaya c;ah§sa; bu verdigi §eyler kabul edilmez. 
A4abdan kurtulup kac;malan miimkiin olmaz. «Ohlara elim bir azab 
vard1r.>> 

«Ate§ten c;1kmak isterler. Ama oradan c;1kacak degillerdir. Ve onlar 
ic;in siirekli bir azab vard1r.» Devamh cehennemde kalacaklard1r. Bir 
ba§ka ayet-i kerime'de belirtildigi gibi, «Oradan t;Ikmak istedikleri her 
seferinde tekrar oraya girdirilirler.» ic;inde bulunduklan §iddetli azab
dan kac;1p kurtulmak isterler. Ama bunun imkaru yoktur. Alevler, onlan 
cehennemin i.ist taraflarma dogru yi.ikseltirken, zebaniler demirden 
balyozlarla ba§larma vurur ve kendilerini tekrar cehennemin en dibine 
daldmverirler. <<Ve onlar ic;in si.irekli bir azab vard1r.>> Kac;1hp kurtul
masi, t;Iklhp gec;ilmesi miimkiin olmayan siirekli bir azab. 

Hammad ibn Seleme ... Enes ibn Malik'ten nakleder ki; Rasulullah 
(s.a.), §byle buyurmu§tur : Ceh(mnem ehlinden bir ki§i getirilir ve ken
disine; ey Ademoglu, yathgm yeri nas1l buldun? denir. 0, c;ok koti.i bir 
yatak, der. Kendisine, diinya dolusu altm kar§Ihgmda kurtulmak ister 
misin? denilir. 0, evet yarabbi, der. Allah Teala; yalan soylersin. Dog
rusu Ben senden bundan daha azm1 istedigim ha1de sen yapmadm, 
buyurur. Ve emreder, cehenneme gotiiriili.ir. Bu hadisi, Muslim ve Ne
sei, Hammact ibn Seleme kanahyla bu §ekilde rivayet etmi§lerdir. Keza 
Buhari ve Muslim de Muaz ibn Hi§am kanahyla... Enes ibn Malik'ten 
aym hadisi rivayet etmi§lerdir. Ayr1ea Ebu imran Abdi.ilmelik ibn Habib 
kanahyla da Enes ibn Malik'ten rivayet etmi§lerdir. Bu hadisi Matar 
el-Verrak, Enes ibn Malik'ten rivayet ettigi gibi, ibn Merduyeh de aym 
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yolla Enest'en nakletmi§tir. Aynca ibn Merduyeh, Mes'udi kanahyla ... 
Cabir ibn Abdullah'dan nakleder ki; Rasulullah (s.a.) §Oyle buyurmu§
tur: Cehennemden bir topluluk <;1k1p cennete girerler. -Ravi alan §u
heyb der ki :~Ben, Cabir ibn Abdullah'a, Allah Teala; c1Cehennemden 
<;1kmak isterler ama oradan <;1kacak degillerdir.» buyuruyor, dedigim
de; o, ayetin ba§ml oku. Bak orda ne buyuruyor? dedi ve ((Muhakkak 
ki yerytiztindeki btittin §eyler ve onlarm bir katl daha katirlerin olsa ... n 

ayetini okudu. Cehennemden <;1kmayacak olanlar kafirlerdir, dedi. Bu 
hadisi Ahmed ibn Hanbel ve Mtislim bir ba~ka yolla Yezid el-Fakir ka
nahyla, Cabir'den naklederler ki, bu en kolay sevk §eklidir. 

ibn Ebu Hatim der ki: Bize Htiseyn ibn Muhammed ... Yezid el
Fakir'den nakleder ki; o, §Oyle demi§: Ben, hadis okudugu s1rada Cabir 
ibn Abdullah'm yanmda oturuyo:rdum. Okudugu hadiste baz1 kimse
lerin cehennemden <;lkacaklan anlatlhyordu. Yezid el-Fakir der ki: 
Ben, o s1rada bunun mtimktin olmayacagm1 kabul ederek k1zd1m ve; 
insanlar ne kadar tuhafla§ml§, ey Muhammed'in ashab1, sizin ic;inizde 
ne garib ki§iler var? Allah Teala, <<Ate§ten c;1kmak isterler, ama ondan 
<;Ikacak degiller.>) buyurdugu halde; baz1lan; insanlarm, ate§ten <;Ika
cagmi iddia ediyor, dedim. Cabir ibn Abdullah'm yamnda bulunanlar, 
beni terslediler. Cabir, onlarm en yumu§ak huylusuydu. Dedi ki : Adam1 _ 

_ b1rakm. 0 dedigi, kafirler ic;indir. Ayeti sonuna kadar okuduktan sonra 
sen Kur'an okur musun'? diye sordu. Ben; evet, onu toplad1m ve oku
rum, dedim. 0, Allah Teala ((Gecenin bir k1smmda nafile olarak kalk. 
Umulur ki Rabbm, seni ytice bir makama erdirir.» ayetini okudun mu? 
i§te bu, o makamd1r, dedi. Allah Teala baz1 kimseleri, suc;lan dolayl
siyla diledigi miktarda cehennemde tutar. Onlarla konu§maz. Ama on
Ian 91karmak istedigi zaman, c;eker <;Ikanr. Yezid el-Fakir der ki : Ben, 
bundan sonra Cabir'in rivayetini hie; yalanlamad1m. 

ibn Merduyeh der ki: Bize Da'ler; ibn Ahmed ... Talk ibn Habib'den 
nakletti ki; o, §Oyle demi§ : Ben, insanlar arasmda §efaatl en c;ok yalan
layanlardan biriydim. Nihayet, Cabir ibn Abdullah'la kar§Ila§tlm. Ona, 
Allah'm cehennemde stirekli kalacaklan soz konusu . ettigi ve i;>enim 
bildigim btitiin ayetleri okudum. Cabir dedi ki: Ey Talk, sen kendini 
Allah'm kitabml ve Rasulullah'm stinnetini benden daha c;:ok okuyan 
ve bilen birisi olarak m1 gortiyorsun? Senin bu okudugun ayetler, mti~- · 
rikler hakkmdad1r. Benim soyledigim topluluk ise, bir gtinah i§leyip 
de azab c;:ekenlerdir. Bunlar cehennemden t;:lkanllyorlar. Sonra iki elini 
kulagma gottirerek dedi ki: Eger ben, Allah Rasulti'ntin «Cehenneme 
girdikten sonra teknlr <;Ikanhrlar.>J buyurdugunu duymami§ isem, §U 

iki kulag1m sag1r olsun. Biz de, senin okudugun gibi o ayetleri Rasu
lullah'a okumakta idik. 
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38 - H1rs1z erkek ve h1rs1z kad1n1n yaptiklanna kar
!?Ihk Allah tarafindan bir ceza olarak; ellerini kesin. v e 
Allah Aziz'dir, Hakim'dir. 

39 - Kim de zulmettikten sonra; tevbe eder, diizelir
se, muhakkak ki Allah, onun tevbesini kabul eder. Ger
Qekten Allah Gafur'dur, Rahim'dir. 

40 -- Bilmez misin ki, goklerin ve yeryiiziiniin miilk4 
Allah'1nd1r. Diledigine azab · eder, diledigini bagi!?lar. Ve 
Allah her !?eye Kadir'dir. 

Hus1zhk Su~u ve Cezas• 
' Allah Teala, hn·s1z erkeklerin ve h1rs1z kadmlarm elinin kesilme-

sine hiikmediyor ve ,emir buyuruyor. Sevri... ibn Mes'ud'un bu ayeti 

( ~1...:!1 \_,.L.il! ) §eklinde okudugunu rivayet . eder ki bu, §azz bir 
k1raettir. Kald1 ki, buttin ulemamn bu konudaki hukmu onunla beraber 
degil, ona muvaf1ktlr. Hatta bu hiikiim, bir ba§ka delilden elde edil
mi§tir. Bilindigi gibi, cahiliyet devrinde el kesme adeti vard1. Bu adet 
islam'da 'devam ettirildigi gibi -ilerde a«;Iklayacagimiz §ekliyle- baz1 
§artlan fazlala§tlnldi. Kasame, di:yet ve k1raz gibi baz1 §er'i hiikiimler. 
de daha evvel mevcud idi. ~eriat tmlan oldugu gibi kabul ederek, mil
letin menfaatl i«;in bir k1s1m ilaveler yapmi§tlr. 

Denilir ki; Cahiliyyette hirsizm elini ilk kesenler; Kurey§'lilerdir. 
Onlar, Di.\veyk ad1 verilen Huzaa kabilesinden Benu Muleyh'in kOlesi 
olan bir ki~inin elini kesmi§lerdi. <;iinkii o, Ka'be'nin kasasm1 soymu§tU. 
Denilir ki; Diiveyk kendisi «;almarni§, ba§kalan «;alarak onun yanma 
koymu§lardl. 

Zahiriyye mensubu fakihlerden bir k1sm1 derler ki: ister «;ok, ister 
az olsun; bir §ey «;alan hirSIZin eli kesilir. Qiinkii ayet, umumi bi«;imde 
«Hirstz erkek ve h1rs1z kadmm yapt1klarma kar§Illk bir ceza olarak 
ellerini kesin.)) buyuruyor. Onlar, be'kc;i ve nisab durumunu goz onunde 
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bulundurmakslzm miicerred hlrSlZhgl esas allyorlar. ibn Cerir ve ibn 
Ebu Hatim Abdiilmii'min kanahyla Need el-Hanefi'den naklederler ki; 
o, ben, ibn Abbfls'a bu ayetin hususi mi, umumi mi oldugunu sordum, 
demi~. ibn Abbas; ayet umumidir, diye kar§lhk vermi§. Bu gorii§iin men
sublarmm fikirleri ibn Abbas'm gorii§iine muvaf1k olabilecegi , gibi ol
mayabil:i.r cte. En iyisini Allah bilir. Bunlar Buhari ve Miislim'in Sahih' 
lerinde Ebu Hiireyre (r.a.) den nakledilen ~u hadis-i §erif'e dayanmak
tadlrlar : 

Allah h1rs1za la'net etsin. Yumurta · c;alar eli kesilir, ip c;alar eli ke-
silir. · 

Cumht'l.r-u ulemaya gelince; onlar, h1rs1zhkta nisab1 esas almi§lar
dir. Ancak nisabm :c..liktan konusunda fukaha arasmda ihtilaf vard1r. 
Dort mezheb imammdan her biri ayn bir gorii§ beyan etmi§le.rdir. Ma
lik ibn Enes'e gore; hirs1zhkta nisab miktan, saf olarak bas1lnn§ ii~ 
dirhemdir. H1rs1z bunu c;ald1g1 veya onun miktarma ula§an bir degeri 
~ald1g1 takdirde, onun elinin kesilmesi gerekir. imam ·Malik bu gorii§e 
delil olarak: ibn Omer'in rivayet ettigi bir hadiste Raswullah (s.~.) m, 
ii~ dirhem degerindeki bir z1rhtan dolay1 h1rs1zm elini kesmesi hadi
sesini gostermi§tir. Bu hadisi Buhari ve MUslim tahric etmi§lerdir. 

imarri Malik merhum der ki : Hz. Osman (r.a.), ii~ dirhem dege
rindeki meyveden dolay1 h1rs1zm elini kesmi§tir. Bu, benim duydugum 
rivayetler arasmdan en ~ok sevdigimdir. Hz. Osman'm bu uygulama
Slm imam Malik ... Abdurrahman'm k1z1 Amre'den nakleder ki: Hz. 
Osman devrinde bir h1rs1z meyve ~almi§. Hz. Osman, bunun degerlen
dirilmesini emretmi§. Meyve oniki dirhemin bir dinar olarak degerlen
dirilmesi esasma gore ii<; dirhem tutmu§. Bunun iizerine Hz. Osman 
h1rs1zm elini kesmi§. imam Malik'in arkada§lan derler ki : Bu gibi uy
gulamalar, me§hO.r olmu§tur ve kimse de bunu reddetmemi~tir. Bu gibi 
konularda siikuti icma' vard1r. Ve bu rivayette meyveden dolay1 elin ke
sildigi gosterilmektedir ki; 'Hanefi'ler buna itiraz ederler ve on dirhem
den az miktarda elin kesilemeyecegini soylerler. ~afii'ler ise, bir c;eyrek 
dinar kad~r olmalld1r, derler. En iyisini Allah bilir. 

~afii merhum'a gore; h1rs1zm elinin kesilmesi i~in, ~ald1g1 §eyin 
bir dina.rm dortte biri veya onun degerindeki para, e§ya v.b. emtia 
olmas1 gerekir. ~afii'nin dayand1g1 delil §Udur : Buhari ve Miislim'in 
Hz. Ai§e'den naklettigi hadiste, Rasulullah (s.a.) §6yle buyurur: 

Tefsir. C. V. F.- 143 
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H1rs1zm eli, ancak bir dinfmn dortte biri veya daha fazlasi ic;in 
kesilir. Aynca Muslim Ebu Bekr ibn Muhammed ibn Amr ibn Hazm 
kanallyla Hz. Ai§e'den nakleder ki; Rasulullah (s.a.) §Oyle buyurmu§
tur; 

H1rs1zm eli, bir dinarm dortte biri veya daha fazlasmdan ba§kas1 
ic;in kesilmez. Bizim arkada§lanmiz (~afii'ler) derler . ki : Bu hadis, 
bu konuda aymc1 c;izgiyi gostermekte ve bunun bir dinarm dortte biri 
§eklinde oldugunu ifade etmektedir. Yoksa ona e§it olam degil. Ve yine 
_onlar derler ki; Z1rh hadisi ve bunun U\! dirherrt olarak degerlendiril
mesi konusu da bu gorii§le \!eli§mez. <;iinkii o s1rada, bir dinar oniki 
dirhem idi. Bu ise bir dinarm dortte birinin degeri demektir ki, her 
iki gorii§ii bu yolla birle§tirmek miimkiindiir. Bu gorii§; aynca Orner ibn 
Hattab, Osman ibn AHan, Ali ibn Ebu Talib'in gorii§iidiir. Allah on
Iardan raz1 olsun. Orner ibn Abdillaziz, Leys ibn Sa'd, Evzai, ~afii ve 
arkada§lan ishak ibn Rahuyeh -bir rivayete gore- Ebu Sevr, Davud 
ibn Ali ez-Zahiri'nin gorii§iidiir. Allah'm rahmeti ciimlesinin iizerine 
olsun. 

imam Ahmed ibn Hanbel ile -bir rivayete gore ishak ibn Rahu
yeh-- derler ki : Bir dinarm 9ortte biri veya iic; dirhem hiikmii, §er'i ba
kimdan ba§lang1c; noktas1d1r. Bunlardan birini veya dengini \!alamn 
- -Abdullah ibn Orner ve Hz. Ai§e'nin hadisine uyularak- eli kesilir. 
Ahmed ibn Hanbel'in Hz. Ai§e'den rivayet ettigi hadisde yukardaki 
hadisten §U §ekilde farkhd1r : Bir dinann dortte biri ic;in hlrs1zm elini 
kesiniz. Bundan daha a§ag1s1 ic;in kesmeyiniz: 0 giinlerde bir dinarm 
dortte biri, iic; dirhem ediyordu. ~<;iinkii dinar, oniki dirhemdi. Nesei'nin 
lafZI ise ~?Oyledir : H1rs1zm eli, bir z1rh parasmdan daha a§ag1s1 ic;in ke
silmez. Hz. Ai§e'ye z1rhm degeri nedir? diye soruldugunda; o, bir dinann 
dortte biridir, diye kar§Ihk verdi. Biitiin bu nasslar, on dirhem §artmm 
bulunmad1g1m g6stermektedir. En iyisini Allah bilir. 

imam Ahmed, Ebu Hanife ve onun arkada§lan olan Ebu Yusuf, 
Muhammed, zii:t'er ve 1Siifyan es-Sevri (Allah'm rahmeti iizerlerine ol
sun) · el kesilmesi ic;in nisab miktarmm, hile kan§tlnlmarni§ on dirhem · 
oldugunu soylerler. Ve delil olarak da; Rasulullah devrinde eli kesilen 
h1rs1zm cald1g1 z1rhm degerinin on dirhem oldugunu belirtirler. Nite
kim Ebu Bekr ibn Ebu ~eybe . .. Abdullah ibn Abbas'tan nakleder ki; o, 
Rasulullah devrinde bir z1rhm degeri on dirhemdi, demi§tir. Yine Ebu 
Bekr ibn Ebu ~eybe der ki: Bize Abd'ill-A'la ... Amr ibn ~uayb'm de
desinden nakletti ki; Rasulullah (s.a.), §Oyle buyurmu§tur : H1rs1zm 
eli, bir zuh miktarmdan daha a§ag1s1 i~;in kesilmez. Z1rhm degeri ise, 
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on dirhemdir. Hanefiler derler ki : Abdullah ibn Abbas ve Abdullah 
ibn Amr, z1rhm degeri konusunda Abdullah ibn 6mer'e muhalefet et
mi§lerdir. Oyleyse ihtiyath davramp en fazlas1m almak gerekir. Qiinkti 
§iiphe halinde hadler durdurulur. 

Selef-i salihinden bir klSffil da derler ki : Qald1g1 §eyin on dirhe
me veya bir dinara ya da bunlardan birinin degerine balig alan miktara 
ula§lrsa h1rs1zm eli kesilir. Hz. Ali, Abdullah ibn Mes'ud, ibrahim en
Nehai, Ebu Ca'fer el-Bak1r'dan da bu §ekilde nakledilmi§tir. Seleften 
bir k1sm1 ciemi§lerdir ki : Ancak be§ dinar veya elli dirhemlik hlrslz
llkta el kesilir. Said ibn Ciibeyr merhumdan bOyle nakledilir. 

Cumhur-u ulema; zahirilerin Ebu Htireyre'nin rivayet ettigi; h1rs1z 
bir yumurta ~alar eli kesilir, ip ~alar eli kesilir, hadisine dayanmasma 
birka~ §ekilcie cevab vermi§lerdir : 

Birincisi; bu hadis, Hz. Ai§e'nin hadisiyle neshedilmi§tir. Ancak bu 
gortilj uzerinde, durulmasl gerekir. Qtinkii tarihinin a~lklanmasl §arttlr. 

ikinci.si; buradaki yumurta anlamma gelen ( ~I ) kelimesin
den maksad da gemi ipidir. Buhari'nin ve ba§kalarmm naklettiklerine 
gore, bunu A'me§ soylemi§tir. 

Uc;iinctisti; bundan maksad, el kesilen h1rs1zhgm azdan ~oga dogru 
yava§ yava§ yiikselmeye vesile olmas1d1r. Aynca bu miktann, cahiliyyet 
devrinde uygulanan el kesme olaytyla ilgili bir haber §eklinde ge~mi§ 
olmas1 muhtemeldir. Nitekim onlar az veya ~_;ok h1rs1zm elini kesiyor
lardL Binaenaleyh degerli elini, degersiz §eyler i~in heba eden h1rS1za 
la'net edilmi§tir. Nitekim tinlti §air Ebu'l-Ala el-Maarri'nin Bagdad'a 
geldiginde; hir.sizllgm nisabml, bir dinarm dortte biri §eklinde deger
lendiren . fukahay1 mii§kiil durumda biraktlgi me§hurdur. Hatta bu ko
nuda bilgisizligini ve akilsizhgmJ gosteren bir de §iir soylemi§tir. Bu 
§iirde §Oyle der : 

ikiyiizelli altm degerinde olan bir el, ne oluyor ki, bir dinarm 
dortte biri i~in kesiliyor? 

Bu ~eli§ki kar§ISmda susmaktan ve cehennem korkusundan Mevla
mlza stgmmaktan ba§ka bir §ey yap1lam1yor. 

Maarri'nin boyle dedigi yay1lmca fukaha onun pe§ine dti§mii§ ise 
de o, fukaha ile kar§Ila§maktan uzak durmu§tur. Bu hususta Maarri'ye 
cevab verilmi§tir. Bilhassa Kadi Abdiilvehhab el-Maliki merhumun ce
vabl §oyledir : Emin oldugu s1rada el, degerliydi. ihanet edince, degerini 
yitirdi. Bir k1sm1 da §oyle demi§lerdir : Bu, mtikemmel hikmetin, men
faatm ve ytice §eriatm esrarmm g~regidir . Cinayetler bahsinde elin cte
gerinin be§yiiz dinar olmas1 uygun goriilmti§ttir ki; ele kar§l cinayet 
i§lenme.sin. H1rs1zhk konusunda ise, dortte bir dinar kadarhk deger 
kesilmi§tir ki ; halk h1rs1zhga ko§U§rnasm. Bu, ak1l sahipleri katmda 
hikmetin bizatihi kendisidir. Bunun i~in Allah Teala, «Yaptlklarma 
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kar§Illk Allah tarafmdan bir ceza olarak. Ve Allah Aziz'dir, Hakim'dir.11 
buyuruyor. Elleriyle insanlann mallanm alarak i§ledikleri kotiiliigiin 
cezas1 budur. Allah tarafmdan bir ceza olarak o fiili i§ledikleri orgamn 
kesilmesi uygun goriilmii§tiir. Allah intikam almakta azizdir. Emir, 
yasak, §eriat ve ol~;iilerinde ise hikmet sahibidir. 

«Kim de zulmettikten sonra tevbe eder, diizelirse, muhakkak ki 
Allah onun tevbesini kabul eder, Allah'a sigmirsa, Allah kendisiyle onun 
arasmda olan konularda tevbesini kabul eder. Halkm mallna gelince; 
bunlarm tekrar halka iade edilmesi veya bedelinin odenmesi gerekir. 
Cumhur'un gorii§ii budur. Ebu Hanife ise; eli kesilip koptugu i~;in <;al-

digi malm bedeli geri iade edilmez, der. Nitekim Hafiz Darekutni ... Ebu · 
Hiireyre'den nakleder ki; Rasulullah (s.a.) a kadifeden ihram <;almi§ 
bir kimse getirildi. RasUlullah (s.a.) hirsiz bu mudur? dediginde, o 
evet dedi. RasUlullah, oyleyse gotiiriin ve elini kesin. Sonra ila<;la iyi
le§tirin ve bana getirin, buyurdu. H1rs1zm eli kesildi ve Hz. Peygambere 
getirildi. Allah'm Rasulii hirsiza tevbe et, dedi. 0 da Allah'a tevbe et
tim, dedi. Bunun iizerine Rasulullah (s.a.) : Allah senin tevbeni kabul 
etti, buyurdu. Bu hadis bir ba§ka yoldan miirsel olarak rivayet edil
mi§tir. Ve onun miirsel olu§unu Ali ibn el-Medini ve ibn Hiizeyme ter
cih etmi§Ierdir. ibn Mace Ebu Lehia kanallyla Sa'lebe .el-Ansariden ri
vayet eder ki; Amr ibn Semure, Hz. Peygambere . gelip §Oyle dedi : 

Ey Allah'm Rasulii, ben falanca ogullannm devesini <;ald1m, beni 
temizle. Rasulullah (s.a.) onlara haber gonderdiginde, onlar; evet, biz 
devemizi kaybettik, dediler. Rasulullah emir verdi ve onun eli kesildi. 
Sa'lebe der ki: Ben eli kesilirken Amr ibn Semure'ye bak1yordum. 0, 
§Oyle diyordu : Hamdolsun o Allah'a ki beni senden temizledi. Sen be
nim cesedlmi ate§e girdirmek istedin. 

ibn Cerir Taberi der ki: Bize Ebu Kiireyb ... Abdullah ibn Amr'
dan nakletti ki; o, §6yle demi§ : Bir kadm zinet e§yMI <;ald1. Sahipleri 
gelip dediler ki : Ey Allah'm RasUlii, bu kadm bizim zinet e§yamiZI 
c;aldi. Rasulullah (s.a.); onun sag elini kesin, dedi. Kadm tevbe gerek
mez mi? deyince; Rasulullah (s.a.) bugiin anandan dogdugun gibi gii
nahlarmdan armdm, dedi. Abdullah ibn Amr der ki: ·Bunun iizerine 
Allah Teala ccKim de zulmettikten sonra tevbe eder, diizelirse; muhak-. 
kak ki Allah, onun tevbesini kabul ecler. Ger<;ekten Allah Gafur'dur, 
Rahim'dir.>> ayeti nazil oldu. 
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imam Ahmed ibn Hanbel; bundan daha farkh bir rivayet nakleder 
ve der ki: Bize Hasan .. . Abdullah ibn Amr'dan nakletti ki; Rasulullah 
(s.a.) devrinde 'bir kadm hirsizllk yaptl. Mallru ~ald1g1 ki§iler, kadm1 
tutup Rasulullah'a getirerek; ey Allah'm Rasulii, bu kadm bizim ma
llmizi ~ald1, dediler. Kadmm kabilesi; biz, onun fidyesini veririz, dedik
lerinde, Rasulullah (s.a.); onun elini kesin, buyurdu . . Onlar, be§yiiz 
dinar fidye verelim, dediklerinde; Rasulullah (s.a.) onun elini kesin, bu
yurdu. Bunun tizerine sag eli kesildi. Kadm tevbe etmek gerekir mi ey 
Allah'm Rasulti? diye sordugunda; Hz. Peygamber; evet, bugiin sen 
annenden dogdugun gun gibi gtinahlardan armdm, buyurdu. Bunun 
tizerine Allah Teala Maide suresindeki' bu ayeti inz.Al buyurdu. 

Hirsizhk yapan bu kadm, Mahzum kabilesine mensubtu. Bunun 
hadisi Buhari ve Miislim'in Sahih'lerinde Ziihri kanallyla Hz. Ai§e'den 
nakledilmi§tir. ~oyle ki : Mekke'nin fethi gazasmda; h1rsizllk yapan 
bir kadmm durumu, Kurey§'lileri ~ok ilgilendirdL Bunu Hz. Peygam
bere kim sayler? dedUer. Rasulullah'm dostu Usame ibn Zeyd'den ba§
ka kimse buna cesaret edemez, dediler. Usame, Hz. Peygamberin yamna 
getirildi ve durumu Hz. Peygambere anlattl. Bunun iizerine Hz. Pey
gamberin rengi atarak; siz, Allah Azze ve Celle'nin hadlerinden bir had 
konusunda m1 benden §efaat istiyotsunuz? dedi. Usame; ey Allah'm 
Rasulii, benim i~in magfiret dile, diye kar§Illk verdi. Ak§am olunca Hz. 
Peygamber kalkt1 ve hutbe okudu. Allah Teala'ya lay1k oldugu §ekilde 
sena etti. Sonra §6yle dedi : 

i[, 4i,J:~\~_ .. 1J,;t:;2;_:..:1~\) ~./J' ~ . .r~' ;~ :;_:,.:1~1 1)\s--;::ld;~.J, ~~11 
'· ~ I -~ ' ~ I - ~ ' I ' i ' ~ ' 

\~~ ~:~~~ ~; _:..: jf. ~:I ~)~\~ J j ~I' (..lj 
Sizden once helak olanlarm helak olmalarmm sebebi §Uydu : 

i~lerinden soylu birisi hirsizhk yaparsa, onu birakirlar, gtic;siiz birisi 
hirs1zhk yaparsa, ona had uygularlardL Allah'a yemin ederim ki; eger 
Muhammed'in k1z1 Fatima h1rs1zhk yapacak olursa; ben onun da elini 
keserdim. Sonra emretti ve h1rs1zhk yapan o kadmm eli kesildi. Hz. 
Ai§e der ki: Kadmm tevbesi gilzel oldu ve bilahere kadm evlendi. Son
ralan bana gelir ve ihtiyacm1 ben Hz. Peygambere iletirdim. Bu laf1z 
Miislim'indir. Miislim'in bir diger lafzmda ise Hz. Ai§e §6yle der : Mah
zum kabilesinden olan kadm e§yay1 emanet ahr ve inkar ederdi. Bunun 
tizerine Hz. Peygamber onun elinin kesilmesini emretti. 

Abdullah ibn Orner der ki: Mahzum kabilesinden bir kadm kom
§Ularmdan bir tak1m e§yalan emanet ahr, sonra inkar ederdi. Rasu
lullah (s.a.) onun elinin kesilmesini emretti. Bu hadisi. Ahmed ibn Han
bel, Ebu Davud ve Nesei aym laf1zla rivayet ederler. Nesei'nin bir ba§ka 
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lafz1 da §6yledir : Bir kadm halkm ziynet e~yalanm emanet olarak ahr, 
sonra onu yanmda tutar. vermezdi. Rasulullah (s.a.) bu kadm, Allah ve 
Rasuliine tevbe edip halktan ald1gm1 geri versin, demi§ti. Sonra Rasu- ' 
lullah (s.a.); ey Bilfil; git, §U kadmm elini kes, diye emretti. Hirsizllgm 
hiikmii konusunda pek ~ok hadis-i §erif varid olmu§tUr. Bunlar el-Ah
kam isimli eserimizde vard1r. Hamd ve minnet Allah'a mahsustur. 

<cBilmez misin ki goklerin· ve yeryiiziiniin miilkii Allah'md1r. >> Bii
tiin bunlarm sahibi O'dur. Hakimi O'dur. O'nun hiikmiinii takib eden 
kimse yoktur. 0, diledigini yapand1r. <cDiledigine azab eder, diledigini 
bagi§lar. Ve Allah heqeye Kadirdir. )) 

------- i z A H I ------

Hus1zhk Psiko1ojisi 

Mtisliiman cemiyet, akideleri farkll olsa dahi <cDar'iil-islam» ahali
sinin her ferdinin ruhundaki hlrSIZllk i~giidiisiinii yok eder. Helal yol
dan ferdi miilkiyeti kabul etmek ve bunu cemiyete fayda verecek i~ti.: 

mai bir unsur haline getirmekle, her ferde, servetin tevziinde adalet, 
terbiye ve saghkh ya§ama ve yeterlilik garantilerini verir. Biitiin bun
lar vas1tas1yla orta seviyedeki bir ruhtan hirsizhk i~giidiisiinii kolayllk-

\la siler. Oyleyse h1rsizhgm, ferdi miilkiyete ve igtirp.ai emnivete teca
vtiziin cezasm1 ag1rla§tirmak, onun en tabii hakk1d1r. Bununla beraber 
o, §iipheler kar§Ismda cezalarm tatbikini durdurur ve itham edilen in
sana; sabit bir delil olmad1kga muaheze edilemeyecegi hususunda tam 
garanti verir. 

~imdi bu k1sa ifadeleri biraz daha a91klayallm : 
islam nizam1, biitiin yonleriyle miitekamil bir nizamd1r. Bu niza

mm tabiatma, usuliine, prensiblerine ve garantilerine bakmadan, te§rii 
kaidelerinin hikmetini hakk1yle anlamak asla miimkiin degildir. Bu· 
nizam; biitiiniiyle uygulanmadik~a. sadece birkag kaidenin tatbiki asia 
umulan neticeyi vermez. islami hiikiim veya prensiblerden bir k1smma 
uyarak tatbikatma tevessiil etmek, asia fayda getirmez ve esasen onlar, 
islami olmaktan da g1karlar. <;iinkii islam, parga parga tatbik edilebi
len bir nizam degildir. 0, bir biitiindiir ve tatbikati, hayatm her cep
hesini ilgilendiren miitekamil bir nizamd1r. 

Umumi vasf1 itibariyle mesele ·ooyledir. H1rsizlik mevzuu ile alakall 
olarak da mesele yine degi§mez ... 

Ger9ekten islam, evvelemirde hem miisltiman cemiyette, hem 
((Dar'iil-islam» da, hem de igtimai hayatta ferdin hayat hakkm1 ve 
bunun korunmas1 i9in gerekli her ge§it zaruri vas1talan vererek i§e 
ba§lar. 
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Yemesi, i~mesi, giyinmesi, yorgunlugunu giderecegi, huzU.r ve is
tinlhat.e erecegi bir yuvaya sahip olmas1, her ferdin hakk1d1r. Keza bu 
zan1retleri eda etmesi de ferdin, cemiyet veya cemiyetin temsilcisi alan 
devlet tizerindeki haklarmdan biridir. ~ayet fert ~all§maya muktedir
se; once cah§ma yoluyla bu zaruretler eda edilir. Cemiyet veya devlet, 
ona nasil Gah§acagmi ogretmeli, ~all§may1 kolayli:t§tlrmall ve ~ah§ma 
vasitalanm te'min etmelidir. ~ayet i§Sizlik veya vasitasizhk sebebiyle 
~ah§amaz; <:tiz'i veya ktilli, muvakkat veya daimi olarak ~ah§ma kud
retini kaybeder veya ~ah§arak kazand1g1 zaruri ihtiya~larmm te'minine 
kafi gelmezse; bu ihtiya~lan ~e§itli yollardan tamamlamak o insanm 
en tabii hakk1d1r. Mesela : 

Ailesinin ge~imi hususunda, zengin insanlara §er'an farz k1lman 
nafaka yoluyla. 

Kendi muhitinde zenginlere farz k1lman yard1m yoluyla. 
Hazineden hakk1 alan zekati almak suretiyle 
~yet zekat da kati gelmezse, ((Dar'UI-islam)) da islam §eriatlm bu

ttinuyle tatbik eden devlet, mahrumlann zaruri ihtiy~lanm te'min i~in 
zenginl,erin malma mtiracaat edebilir. Ancak bu, haddi a§mamah ve 
ba§ka bir zarurete yol a~mamahd1r. Helal yoldan kazamlan ferdi miil
kiyeti zedelememelidir. 

islam; kazan~ yollanm s1mrland1rmakta: da olduk~a §iddetli dav
ramr. islama gore; ferdi mtilkiyet, ancak helal yoldan kazamland1r. 
Bundan dolay1 islam cemiyetinde ferdi miilkiyet, fakirlerin kin ve ga
razma vesile olmaz. Zenginlerin ellerindekini almak i~in ihtirasa ka
pllmalarma yol ac;maz. Ozellikle bu nizam; herkese zaruri ihtiyac;lanm 
yeter miktarda te'min eder ve kimseyi mahrumiyet i~inde bu'akmaz. 

islam; insanlann ahlak ve vicdanlanm terbiye eder. Dii§iincelerini, 
normal yoldan c;ah§lp kazanma fikrine tevcih ·eder. H1rs1zhga ve bu yol
dan elde edilen kazan~lara yuz vermemelerini telkin eder. ~ayet insan 
i§ bulamaz, buldugu i§ zaruri ihtiya~larmm te'minine kafi gelmezse; 
temiz ve g-i.izel yollardan ona hakkm1 yeterince verir. 

Oyleyse, bu nizamm golgesinde ya§ayan insan ni~in hlrs1zhk yap
·sm? .. 0, ihtiya~larmm te'mini ic;in ~almaga mecbur degildi'r. <;alarsa; 
ancak arzu edilmeyen gayr-i me§ru' yollardan servet biriktirme ihtira
Slyla ~alacaktlr. Boyle insanlar, cemiyetin gtiven ve itmi'namm yak 
ettigi gibi, zenginlerin helal mallarma alan guvenlerini de yok eder ... 

Bu cemiyette her ferd mahm helal yoldan kazamr. Faiz, hile, ihti
kar ve i§~i ticretlerinden klSarak kazamlan servete heves etmez. Sonra 
herkes zekatm1 · verir, hatta zekattan fazla olarak i~timai ihtiya~larm 
te'minine yard1rn eder. Bu nizamda hususi servetinden emin olmas1, 
h1rs1zlara veya ba§kalarma bu malm helal kabul edilmemesi, her ferdin 
en tabii haklanndand1r. 
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-Bi.iti.in bunlardan sonra; ihtiya~lanm te'min ettigi, hirs1zllgm, ha-
ram oldugu ac;1k~a bilindigi ve ba§kalanmn ellerindeki serveti almak 
i«;in --«;i.inki.i ba§kalan onlarm mallanm gasbetmezler ve servetlerini 
haram yoldan kazanmazlar- tahrik de edilmedigi halde, bir insan 
kalk1p da hn·s1zhk yaparsa, onun yapt1g1 h1rs1zllgm hi~bir mazereti ola
maz. Suc;u sabit gori.ildi.igi.i takdirde boyle insanlan bagi§lamak asia 
dogru degildir. ·.· 

Ancak, ihtiya«; veya benzeri bir §i.iphe i§in ic;ine girerse; islam'm 
umumi prensibi; §i.iphe halinde cezalan durdurmaktlr. Bundan dola
yidlr ki; Hz. Orner, k1thk yllmda, a~llgm yaygmla§tlgl gi.inlerde kim
senin elini kesmemi§ti. Keza hususi bir hadisede de bu cezay1 tatbik 
etmemi§ti. Hatib ibn Ebu Beltea'mn koleleri, Mi.izeyne kabilesinden bir 
adamm devesini c;ald1klan zaman, Hz. Orner once onlarm ellerinin kesil
mesini emretmi§ti. Fakat sonradan efendilerinin onlan ac; b1raktlgm1 
ogrenince; cezay1 infaz etmedi ve . devenin iki misli degerini Odeterek 
efendilerini cezaland1rd1. 

i§te bu §ekilde anla§Ilmalldlr islamm koydugu cezalar. Bir tabaka 
adma ba~ka bir tabaka ic;in degil, bi.iti.in insanlar i~in te'minatlar koyan 
mi.itekamil islam nizammm I§Igi altmda degerlendirilmelidir. islam; 
cezai mi.ieyyjdeleri koymadan evvel cezaya sebeb olan amilleri yok eder. 
Tecavi.izi.i normalle§tirecek sebeb olmaks1zm, tecavtiz edenlerden ba§
kasmi da cezalandlrmaz. 

Bu umumi hakikatm beyanmdan sonra, hirSIZllk cezasmm izahma 
gec;ebiliriz. H1rsizllk; ba§kasmm sakll ve gizli olan mahm almaktlr. Oy
leyse allnan malm deger ta§1rnas1 laz1mdir. islam hukukc;ulan arasmda, 
c;alman bir malm cezaya mi.istahak olabilmesi ic;in dart dinar mikta
rmda olmas1 laz1m geldigi hakkmda ittifak etrni§lerdir. Bu paramn da 
mutlaka sakll olmas1 ve h1rs1zm, onu saklanan yerden almas1 icab eder. 
Mesela; emanet~i. kendisine teslim edilen mall ~alarsa, eli kesilmez. 
Evin ic;ine girme ~elahiyetine sahib olan hizmetc;i hirsizllk yaparsa, eli 
kesilmez. Qi.inki.i evdeki mal ondan gizlenip saklanmamaktadir. Ema
netc;i, emaneti inkar ederse eli kesilmez. Anbara getirilinceye kadar tar
ladaki mahsuli.i c;alan insamn da eli kesilinez. Evin veya sand1gm dl§ma 
b1rak1lan mall c;alan insamn eli kesilmez ... 

i§te· boyle ... Malm, mutlaka gizlenmesi ve saklanmas1 icab eder. 
Ortak; ortagmm malmdan c;alacak olursa eli kesilmez. <;i.inki.i c;alman 
malda onun da ortakllg1 mevzu-u bahistir, sadece ortagma ait degildir. 
Beyt'i.il-m9Jdan «;alanlann da elleri kesilmez. <;i.inki.i orad3:ki mal, ta
mamen ba§kalanna ait olmay1p, kendilerinin de onda haklan vard1r. 
Bi.iti.in bu hallerde el kesilme cezas1 verilmez, ancak ta'zir cezas1 verilir. 
Ta'zir; cemiyetin §artlan ve hakimin gori.i§i.ine mi.inasib di.i§ecek §ekil
de, bazan sopa vurmak, bazan hapis, bazan tevbih ve bazan da nasihat 
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yoluyla icra edilen el kesme §eklinden tamamen ayn bir cezad1r. 
El kesme ameliyesi; sag el bilege kadar kesilerek icra edilir. Adam 

tekrar hlrs!zllk yaparsa; bu sefer sol el mafsallara kadar kesilir. Bura
ya kadar ulema arasmda ittifak vard1r. Ama uc;uncu ve dordti.ncu ola
rak hirsizllk yapacak olursa nasll cezalandmlacag1 hususunda, islam 
hukukc;ulan arasmda gorti.§ farkllhg1 vard1r. 

§ti.phe hali ;cezay1 durdurur. Ac;hk ve 1htiya\! §tiphesi hirs1zhk ceza
smi kaldmr. Keza c;ahnan maida ortak olma §ti.bhesi, §ahid yokken iti
rat eden, sonra itiratmdan donen insanm arzettigi §tibhe, §ahidlerin 
§ehadetlerinden donmelerinin meydana getirdigi §ti.bhe ... Ve benzeri 
hailer, bunlarm hepsi cezayi durdurur. 

Bilginler arasmda, §Ubheli say1lacak meseleler hususunda da ihtilaf 
vard1r. Mesela: Ebu Hanife, .gizlenen suyun ve avland1ktan sonra av 
hayvammn c;almmas1 gibi, ash mubah olan §eylerin c;almmasmda ce
zayi gerekli bulmaz. <;ti.nkti. bunlarm aslmm mti.bah . oldugu ve ash 
mti.bah olan §eyin, gizlense dahi mti.bah olacag1 hususunda §tibhe , ol
dugunu sayler. Umumi ortakhkta, mal gizlense dahi ortakhgm devam1 
§tibhesl vard1r. 

Fakat imam Malik, imam ~afii ve Ahmed ibn Hanbel, bu gibi hal
lerde cezayt kald1rmazlar. imam A'zam ekmek, et ve sebze gibi c;abuk 
bozulan §eylerden de el kesme cezasm1 kaldmr. Fakat imam Ebu Yusuf 
ona kar§l c;1kar. Ebu Yusuf, her iki gorti.§ten farkll, ti.c;uncti. bir fikir 
ortaya atar. 

Fukaha arasmda bu husustaki ihtllaflan tafsilath olarak zikretmek, 
burada imkans1z. Fazla ma'lumat arzu edenler, f1k1h kitaplarma mura
caat edebilirler. Biz, §tiphelerle insanlarm muaheze edilemeyecegi hu
susunda islam'm gosterdigi dikkati ve onun engin mti.samahasma i§aret 
kabilinden bu misalleri kati goruyoruz. 

Merhametlilerin en merhametlisi olan Yti.ce Allah, h1rS1zhgm ceza
sml §iddetlendirerek §6yle buyuruyor : 

«Yaptlklarmdan ibret. verici bir ceza olarak ellerini kesin .. ."n 
Bu, Allah'm kotti.lti.kten men'edici bir cezas1d1r. Nefsi, kendisini ko

tti.lti.gti. irtikab etmeye sevkeden insam, ondan ahkoymakla da ilahi r:ih
metin ifadesidir. Aym zamanda bti.tti.n cemiyet ic;in de rahmettir. <;unkti. 
cemiyetin emniyet ve gti.venini saglar ... Hie; kimse kendisinin, insan
lara kar§l, insanlarm Halik'mdan daha merhametli oldugunu iddia ede
mez. Bu iddiay1 ancak kalbleri korelmi§, ruhlan sonmti.§ insanlar ileri 
surebllirler. Tarih §ehadet etmektedir ki; el kesme cezas1, Sadr-1 islam'
da bir asra yakm bir zamanda ancak birkac; defa tatbik edilmi§tir. 
<;unkti. cemiyetin ic;timai nizam1, konulan cezalarm §iddetli olu§u ve 
her sahada yeterli olu§u ve her sahada yeterli garantilerin verili§i se
bebiyle, hirs1zhk ancak birkac; defa vukubulmu§tu. 
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Sonra Allah; pi~man olan, yaptlgmdan vazge~en, bir daha bu menfi 
hududa yakJa~mayan, bilakis salih amel i§leyen, mtisbet hayn rehber 
edinen ve yapt1klarmdan tevbe etmek isteyen insanlara kar§l tevbe ka
plsmi a~1k b1rak1yor : 

((Her kim ki, i~ledigi zulmtin arkasmdan tevbe edip kendini dtizel
tirse, Allah onun tevbesini kabul eder. ~tiphesiz ki Allah Gafur'dur, 
Rahim'dir, )) 

Zultim; menfi ve kotti bir ameldir. Zalimi, zulmtinden ahkoyup 
oturtmak kafi degildir, bilakis onu mtisbet, hay1rh ve salih i~lere sev
ketmek laz1md1r .. . insan ruhu, daima hareket halindedir. Ruh, kotilltik 
ve fesaddan uzakla~t1g1 halde, orada iyilik ve islah duygusu harekete 
gelmezse; bir bo~luk gorillecektir ki, sonunda ruhu yine kottiltik ve 
fesada dti§tirtir. Ama hayra ve islaha dogru bir hareket ba~larsa; art1k 
tekrar kottiltik ve fesada donmesine kar~1 emin bir dayanak te'min 
edilmi~ olur. <;tinkti o menfi hareketlerin yerine bu mtisbet faaliyet 
yerle~tirilm~ ve o bo~luga, bu doluluk hakim k1lmm1§tlr ... i~te Allah, 
bu §a§maz metodlanyla insanlan terbiye ediyor. .. 0 , yaratand1r; ya
ra ttlklanm bilendlr ... 

Su~ ve cezamn, tevbe ve magfiretin beyanmdan sonra, ~eriatm dtin
ya ve ahirette istinad ettigi kulli bir prensib zikrediliyor. Bu kainatm 
Halik ve Malik'i; en ytice iradenin sahibidir .. . Btittin kainatm neticesini 
ta'yin eden ktilli hakimiyetin sahibidir ... 0; insanlar i~in hayati ka
nunlar koydugu, sonra dtinya ve ahirette onlan yaptlklan ile cezalan
dirdigi gibi, kainatm ve i~indekilerin ak1betini de beyan ediyor. (Seyyid 
Kutub, Fi, Zilal'il-Kur'an, IV, 222- 230). 

H1rs1zhk su~unun cezasm1 ve bu cezanm degeriyle birlikte islam 
hukuk sisteminin ozelliklerini Abdtilkadir Udeh §byle a~1khyor : 

Hirsizllgm tesbit edilmesi iki neticeyi dogurur : 
a - <;alman maim degerinin tazmini 
b - H1rsizm elinin kesilmesi 

Caiman Maim Degerinin Tazmini : 

Ebu Hanife ve arkada~larma gore; aleyhinde h1rs1zhk vak'as1 sabit 
alan su~lu; ~alman maim degerini odemekle mtikelleftir. H1rs1z oldugu 
tebeyytin edince de elini kesmek vacib olut. Hanefiler, tazminatm ~e 
el kesmenin birlikte mtimktin olamayacagm1 kabul etmektedirler. Buna 
gore; htrstzm eli kesilirse tazminat Odemez, hatta ~alman mall elinin 
kesilmesinden sonra ttiketmi~ olsa bile. Delilleri ise, Kur'an-1 Azim'ti§ 
-~an'm nassmm sadece kesmeyi zikretmi§ olmas1d1r. Abdurrahman ibn 
Avf'm Rasulullah (s.a.) dan rivayet ettigi bir hadis-i ~erif'te Allah Ra
sultintin §6yle buyurdugu naklolunur : C<Hirstzm eli kesildiginde taz-
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minat gerekmez.)) Hanefi'lerin bu noktada bizce mantlki olan delilleri 
vard1r. ~oyle ki: Hanefilere gore tazmin edilen mallar tazminatm ke
silmesi veya odenmesi amnda tazmin eden ki§inin millkii dahiline girer. 
HlrSIZ, c;alman maim degerini tazmin edince; ald1g1 andan itibaren 
onun maliki olur ve bu durumda ald1g1 mal kendisinindir. Eger tazmi
natla birlikte eli kesilecek olursa; kendi mahm almas1 durumunda eli
nin kesilmesi soz konusu olacaktlr. Halbuki h1rs1zm eli ancak ba§kasmm 
malm1 almas1 halinde kesilir. Fakat baz1 Hanefi fakihleri, c;alman maim 
hirsiziri elinin kesilmesinden once veya sonra tiiketilmesi halini birbi
rinden ay1rmaktad1rlar. Ve hlrSizm; elinin kesilmesinden sonra tiikettigi 
mall tazmin etmeyecegini kabul etmektedirler. Delilleri ise §Udur: <;a
lman mal, h1rs1zm elinin kesilmesinden sonra ortada bulunuyorsa; ema
neten duruyor, lemektir ve onu mal sahibine iade edecek demektir. 
iade etmeyip tiiketince k1ymetini tazmin etmek zorundad1r. 

Bilumum Hanefi fakihleri; mal sahibi, h1rs1zm elinin kesilmesinden 
sonra mallmn tiiketilmemi§ oldugunu gordiigii takdirde; c;alman mallm 
geri isteyebilecegi gorii§iindedirler. ister c;alman mal h1rs1zm elinde bu
lunsun, ister h1rs1z onu ba§kasmm tasar:r:Ufuna terketsin. Eger mal ba§
kasmm tasarrufunda ise; o ki§i bedeli mukabilinde mall h1rs1za geri 
vermek zorundad1r. H1rs1z mall degil de degerini mal sahibine iade ede
cek olursa; bu kabul edilmez. <;iinkii bedelini iadesi tazminat anlamm1 
ta§Ir ki; h1rs1zm elinin kesilmesiyle tazminat ortadan kalkmi§tlr. Hir
SlZ, ba§ka ki§inin tasarrufuna verdigi mall; bedeli mukabilinde ahp sa
hibine iade ederse; bu iade edi§i, c;alman maim tazmini konusunda hir
SlZa bir yiikiimliiliik getirmez. Eger bu mal, tasarrufu altmda bulunan 
ki§i tarafmdan tiiketilmi§Se veya yok edilmi§se; o ki§iye de, hirs1za da 
tazminat gerekmez. <;iinkii h1rs1zm eli kesilmi§tir ve el kesilmeyle taz
minat durumu ortadan kalkml§tlr. Malm iizerinde tasarruf eden ki- . 
§inin tazminat odemek mecburiyetinde b1rakilmas1 ise h1rs1za tazmi
nat yoluyla iade hakkm1 vermi§ olur ki, neticede h1rs1zm tazmin edil
mesi durumu zuhur eder. Halbuki elin kesilmesi, bumi ortadan kaldmr. 
Mall tasarruf eden ki§i, c;alman mall yok ederse veya tiiketirse; mal 
sahibi c;alman malm k1ymetini tasarruf eden ki§iden geri alabilir. <;iin
kii o, mal sahibinin izni olmadan mallm ahp tiiketmi§tir. Tasarruf eden 
ki§inin, h1rs1zdan malmm bedelini geri istemesi caizdir. Bedel mukabili 
iade, tazmin anlamma gelmez. Tazmin, bir §eyin degeri ile geri donme
sidir. <;alman mall, h1rs1zdan ba§ka bir §ahiS gasbederse; mal sahibinin 
mahm gas1bm elinden isteme hakk1 vard1r. Eger mal sahibi isterse, ga
Slbtan mahmn bedelini geri ahr. Bir diger gorii§ uyarmca bOyle bir 
hakk1 yo~tur, c;iinkii h1rs1zm elinin kesilmesiyle maim masumiyeti or~ 
tadan kalkml§tlr. Mal sahiplerinin ve hlrs1zlann birden fazll:t olmas1 
halinde dogacak durum . kar§ISmda, Hanefi fakihleri arasmda ihtilaf 
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vard1r. Kaideye gore; hi.ikum verilmezden once i§l~nen h1rs1zhk fiili, 
birden fazla olursa hadler ig ige girer ve bir hukumle yetinilir. Tum hu·
sizhklara mukabil h1rs1zm eli bir defa kesilir. Bu kaide uzerinde ihtilaf 
yoktur. Buti.in fakihler bu konu uzerinde muttefiktirler. As1l ihtilat; 
h1rs1zlarm bjrden fazla olmas1 halinde tazminatm ne §ekilde odenecegi 
konusundad1r. Bir grup mal sahipleri, topluca gelip dava a~tlklan tak
dirde; 'h1rs1za tazminat gerekmeyecegi goru§undedir. <;unku galman 
mal ile alakah olarak h1rs1zm aleyhinde dava a«;Ilmasi; tazminatm ib
rasl anlamma gelir. Fakat mal sahiblerinden birisi veya birkag1 dava 
a~ar da, obi.irleri dava ac;mazsa; dava ac;mayana tazminat odenmesi ge
rekir. Ebu Yusuf ve Muhammed'in goru:§u budur. Delilleri ise §Udur : 
Mal sahibi; mallm isteyip hakk1m almak veya h1rs1zhk davas1 ag1p, 
Allah'm hakkmm yerini bulmas1m saglamak arasmda muhayyerdir. 
Birin.cisinin kar§Ih~l tazminat, ikincisinin kar§1hg1 sadece el kesilme
sidir. Onlara gore; tazminatm sak1t olmas1, hirslzllk iddiasma dayahd1r. 
H1rs1zhk iddias~ vaki' oldugu anda tazminat saJnt olur. Ebu Hanife'nin 
gorU§U ise bunun tersinedir. Ona gore; mal sahiplerinden higbirine taz
minat odenmez. <;unku h1rs1.zm elinin kesilmesi, tum hirs1zhklardan 
dolay1d1r. Bu yuzden hie; birine tazminat Odenmez. 

·~afii ve Hanbel'e gore; h1rs1zm hem eli kesilir, hem de tazminat 
allmr. <;unku her hirs1zhk sugunda h1rs1z; hem el kesilmesini, hem de 
ta.zminati gerektiren fiili i§lemi§tir. Onun igin hem elinin kesilmesi, 
hem de tazminat odemet?i gerekir. Zira her hlrs1zllk sugu; iki hukuka 
tecavuzdur. Birincisi; Allah'm veya toplumun hakkma tecavi.izdur. Al
lah h1rs1zhgi y~;~.Saklaml§tlr. Toplum ise hirsizhkla zarar gormektedir. 
Binaenaleyh fail Allah'm veya toplumun hakkm1 gignemi§tir. ikincisi 
ise; higbir neden olmadan mah yok edilmi§ olan kulun hakk1d1r. Sue; 
buti.in hukuka tecavuz oldugu gibi, cezamn da buti.in tazminatl birlikte 
ihtiva etmesini onleyecek higbir neden yoktur. Binaenaleyh suglu, her 
iki haktan sorumlu olmaktad1r. Dolay1s1yla mal elinde ise onu sahibine 
geri vererek tazmin etmek zorundad1r. Eger elinde degilse, k1ymetini 
tazmin etmekle yuki.imli.idur. <;unku Allah'm Rasulu §Oyle buyurmak- · 
tad1r-: c(Hirsiz, ald1g1 §eyi geri verene kadar mes'uliyet altmdad1r.)) ~a
fii ve Hanefiler ise Abdm:rahman ibn Avf'Ih hadisini kabul etmemek
tedirler; gi.inku ravilerden birisi ineghuldur. ~u halde galman e§ya h1r
s1zm elinde ise sahibine aynen, elinde degilse mislini veya degerini mal 
sahibine iade etmesi gerekir. ister ~li kesilsin ister kesilmesin, ister zen
gin olsun ister fakir olsun tazmin zorundad1r. Mal sahipleri birden fazla 
ise, h1rs1z her mal sahibine -ister davac1 olsun, ister olmasmlar- gal
dig! §eyin k1ymetini veya mislini tazmin etmek zorundad1r. Hirs1z, gal
dig! e§yay1 ba§ka birinin tasarrufuna verirse; mal sahibinin, e§yasm1 bu 
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ki§iden isteme hakkl vard1r. Bu ki§inin de h1rs1zdan verdigi k1ymeti 
alma hakk1 vard1r. 

imam Malik'e gore; kesilmeme sebebi ne olursa olsun, eli kesilme
yen hirs1zm ~alman mall tazmin etmesi gerekir. El kesilmeyi~ s_ebebi, 
maim nisaba ba.lig olmamas1 veya §ehadetin tam olmamas1 veya hirsiz
llgm korunak olmayan bir mahalden yap1lm1§ olmas1 veya h1rs1zm eli
nin kas1dh yahut hatall ba§ka bir su~tan dolay1 kesilmi§ olmas1, ya da 
anzi bir ba§ka nedeni olabilir. H1rs1z bu durumda tiiketilmi§ de olsa 
~alman malm k1ymetini tazmin eder. Malm tiiketilmesi, kendi istegiyle 
olsun, isteksiz olsun farks1zd1r. H1rs1z zengin olsun fakir olsun, netice 
degi§mez. Eger ~aldigi e§ya ortada duruyorsa onu iade etmek iorundadir. 
<;almaktan dolay1 hirsizm eli kesilmi§se mevcud olan e§yaYl yine ver
mek mecburiyetindedir. Eger e§ya mevcud degilse; hirsizhk vaktinde 
ve eli kesilEme degin hirsizm zenginligi devam ettigi takdirde, e§yanm 
k1ymetini veya mislini odemesi gerekir. Eger hlrsizhk yaptig1 zaman 
fakir de eli kesilmezden az once zengin olmu~; tazminat gerekmez. 
Keza hirSizhk amnda/ zengin iken bilahare elinin kesilmesinden once 
fakir dii§mii§se, yine tazminat gerekmez. Hatta elinin kesilmesinden 
sonra zengin olsa dahi. Bu anlatllanlarm nedeni imam Malik'e gore; 
Rasulullah (s.a.) dan nakledilen §u hadis-i §erif'tir: «Hirsiza had uy
gulandlgi zaman, tazminat gerekmez.» imam Malik, bu hadisi; h1rs1zm 
iki cezaya ~arptmlamayacagl, binaenaleyh hem elinin kesilmesi, hem 
de tazminatm gerekmeyecegi §eklinde yorumlami§tlr. Fakat imam Ma
lik, siirekli zenginligi mevcud bir mal gibi telakki etmektedir. HirSizllk 
yaptlgi vakitten, elinin kesildigi vakte kadar zenginliginin siitmesi ha
linde, onun tasarruf ettigi ve mahm i~erisine sokarak tiikettigi §eyden 
dolayi tazminat odemesinin cezalandirma olmayacagmi kabul etmek
tedir. imam Malik'in gorii§ii k1yas dl§I bir istihsand1r. Hirs1zllklarm ve 
mal sahiplerinin birden fazla olmas1 halinde de bu kaide uygulamr. 
imam Mallk'e gore; h1rsiz, mali ba§kasmm tasarrufuna verdigi takdirde 
bu ki§inin mall geri vermesi gerekir. f}ia'mn Zeydiyye kolunun gorii§ii 
ise Ebu Hanife'nin gorii§iine uyar. Onlara gore hirs1zm eli 'kesilirse, mal 
tazmin olumriaz. 

Hl!SlZin elinin kesilmesinin dayandigi esas, yiice Allah'm §U ayet-i 
celile'sidir : ((Erkek h1rsizla kadm hirSIZin iki elini, kazand1klanna kar
§Ihk Allah tarafmdan verilmi§ bir ceza olarak kesiniz.» H1rs1zm elinin 
kesilmesini ne mal sahibi bagi§layabilir, ne de devlet reisi. Daha hafif 
bir ceza verilmesi de caiz degildir. Bunun dayand1g1 esas, Rasulullah 
(s.a.) dan rivayet edilen §U hadis-i §erif'tir: ccAralanmzda cezaYl bagi§
laymiz. Ceza, devlet reisine kadar uzand1g1 zaman; kim onu affederse, 
Allah onu affetmesin.n Cezamn tatbikinin te'hiri veya ta'dili de caiz 
degildir. Bu prensibler iizerinde ittifak vard1r. Sadece f}ia'nm Zeydiyye 
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kolu buna kar§l ~1kar; mal sahibinin htrstzllgi affetmesiyle, h1rs1zm eli
nin kesilmeyecegini one surer. Mal sahibi birden fazla olursa; her bi
rinin teker teker affetmesi halinde ceza sak1t olur, aksi takdirde sak1t 
olmaz. ~ia'nm Zeydiyye kolu, haddi tatbik etmenin devlet reisine vacib 
olmakla beraber, halkm menfaati i~in baz1 cezalarm iskatm1 veya bir 
vakte degin te'hirini uygun gormektedir. Zeydi fakihlerin arasmda dev
let reisinin iftira ve h1rs1zllk haddini iskat edemeyecegini kabul eden
ler de bulunmaktad1r. 

islam hukuk~ulan; hirs1zhk su~unda kesilecek mahal konusunda 
blr noktaya kadar farkh goru§lere sahiptirler. Bu farkhllk, yuce 
Allah'm: «Ellerini kesin.>> ayetinin te'vilinden kayna:klanmaktad1r. Ra
sulullah (s.a.) dan nakledilen hadislerin, Slhhati konusundaki farkll go
rU§ler de bu noktada muessirdir. Ata'ya gore; h1rs1z ilk hirsizhk yaparsa 
eli kesilir. Bundan sonra ne kadar tekerrur ederse etsin eli kesilmez. 
Buna gore h1rs1zhgm cezas1, ilk hirsizllkta sag elin kesilmesidir. Sonra 
yap1lan hirstzllklardan dolay1 el kesilmez, ta'zir cezas1 vermekle yeti
nilir. Ata'nm delili Yuce Allah'm : <<Ellerini kesin.» buyurrrias1d1r. Ona 
gore; eger Allah elin dt§mda herhangi bir organm kesilmesini emretmi§ 
olsaydt, ayaklarm da kesilmesini emrederdi. 

Zahirilere gore; iki elin birlikte kesilmesi gerekir. H1rs1z ilk h1rs1z
hk yaptlgmda sag eli, ikinci defa yaptlgmda sol eli kesilir. U~uncu 
defa tekrar ederse ta'zir cezas1 verilir ve halkla munasebetten ahkonur, 
uzun sure hapiste tutularak 1slah-1 hal etmesi beklenir. Delilleri ise §U
dur: Kur'an-1 Kerim ve Sunnet-i Seniyye; h1rs1zm elinin kesilmesini 
emretmi§, ayagmm kesilmesini emretmemi§tir. Binaenaleyh h1rs1zm 
elinden ba§ka bir uzvu kesilmez. 

Ebu Hanife, ~ia'nm Zeydiyye kolu ve Hanbeli mezhebinden birinci 
- kuvvetli- goru§ uyannca h1rs1zm kesilecek orgam, sag eli ile sol 
ayag1d1r. ilk h1rs1zhk yaptlgmda sag eli kesilir. Tekrar h1rs1zhk yaparsa 
sol ayag1 kesilir. Yine h1rs1zhk yaparsa, ba§ka }:)ir uzvu kesilmez. Sadece 
oliinceye veya tevbesi ayan beyan ortaya ~1kmcaya kadar bir sure hap
sedilir. Delilleri ise §Udur : 

a - Ebu Hureyre (r.a.) nin Hz. Peygamberden rivayet ettigi bir 
hadis-i §erif'te Allah'm Rasulu h1rs1zlar hakkmda §Oyle buyurur : 

«Eger bir ki§i h1rs1zhk yaparsa elini kesiniz, sonra yine yaparsa 
ayagm1 kesiniZ.l> 

b - Abdullah ibn Mes'ud'un kmietine gore «Ellerini kesin.>> aye
tindeki ( ~~\ ) kelimesi ( y~1 ) §eklinde olup sag ellerini 
kesiniz, buyurulmaktad1r. Abdullah Ibn Mes'ud gibi bir zatm ayeti ken
diliginden boyle okuyacag1 du§unulemeyecegine gore o, Rasulullah 
(s.a.) dan boyle duymu§ olsa gerektir. Onun bu k1raeti tefsir yerine 
ge~mi§tir. Binaenaleyh sag elin kesilmesi kasdolunmaktadir. 
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c ..:___ iki elin kesilrnesi, bir orgamn tiir olarak faydasmm yok edil
rnesi dernekiir. iki ayagm kesilrnesi de boyledir. Binaenaleyh eli kesilen 
§ahsm yernesi, ic;rnesi, yi.lriirnesi ve temizlenrnesi rniirnkiin olrnaz. 

d - Hz. Orner ve Ali, h1rs1zm elinden ve ayagmdan fazla bir or
ganm kesilrnesini gerekli gorrnemektedirler. Hz. Ali'ye bir h1rs1z geti
rilrni§ ve h1rs1zm eli ve ayagi kesikrni§. Hz. Ali ba§ka bir uzvunu kes
rnerni§. Ve §oyle derni§: ((Ona dokunacag1 bir el ve yiiriiyecegi bir ayak 
b1rakmarnaktan dolay1 Allah'tan haya ederirn.l> Arkada§lan ona, h1r
s1zm diger el ve ayag1~dan birini kesrnesini soylediklerinde Hz. Ali, §Oyle 
derni§ : ((0 zarnan adarm oldiirrnii§ olururn. Halbuki oldiirrnerni gerek
tiren bir §ey yok. Bunlan da kestigirn zaman ne ile yiyecek, ne ile ab
dest alacak, namaz kllacak, ne ile y1kanacak ve ne ile ihtiyac;lanm def'e
decektir?)) Hz. Orner (r.a.) e eli kesik bir h1rs1z getirildiginde; onu hapse 
koymu§tur. Hz. Ali de Hz. Orner'e bOyle yaprnas1ru i§aret etrni§tir. 

Maliki, ~afii ve Hanbeli rnezhebinde ikinci gorii§e gore; h1rs1zm 
kesilecek rnahalli, iki eli ve iki ayag1d1r. Once sag eli kesilir. Tekrar hlr
SlZllk yaparsa sol ayag1 kesilir. Uc;iincii defa hlrSIZllk .yaparsa sol eli 
kesilir. Dordiincii defa hirs1zhk yaparsa sag ayag1 kesilir. Yine hirs1zllk 
yaparsa, oliinceye veya tevbesi a§ikar oluncaya kadar hapsedilir. Delil
leri ise yiice Allah'm ((Ellerini kesin.)) hiikrniidiir. Buradaki eller cerni' 
isrni olup iki veya daha fazla organ ic;in bahis rnevzuudur. Ebu Hurey
re'nin rivayet ettigi hadiste Alla;h'm Rasulii §Oyle buyurrnu§tur : <<Ki§i 
h1rs1zllk yaparsa elini kesiniz, yine hus1zhk yaparsa ayagm1 kesiniz, 
yine hus1zhk yaparsa elini kesiniz, yine hirs1zhk yaparsa ayagm1 kesi
niz.» Aynca yine onlara gore, Hz. Ebu Bekr ve Orner, halifelikleri do~ 
nernlerinde h1rs1zlarm iki elini ve ayaklanm kesrni§lerdir. Allah'm Ra
sulii de onlar ic;in «Benden sonra Ebubekir ve Orner'e uyunuz.l> buyur
rnu§tur. 

Ebu Hanife, sag elin kesilrnesi ic;in sol elin saglarn olrnasm1 §art 
ko§ar. Eger sol el kesik ise veya c;olak ise veya ba§ parmag1 kopuk ise 
veya ba§ parrnagm di§mda iki parmag1 kopuk ise sag el kesilmez. Zira 
hirsizllktan dolay1 elin kesilmesi, uzvu yok etrnek ic;in degil, h1rsizhga 
engel olrnak ic;indir. Eger h1rs1z sol eliyle faydalanmak irnkanma sahip 
degilse, sag elin kesilmesi iki elin kullanrna irnkamndan mahrurn blra
kllrnasl demektir ki; · bu, bir bak1rna ki§inin helake sevkedilrnesi anla
mma gelir. Eger h1rs1zm sol eli boyle eksik ise sol ayag1 da kesilemez, 
c;iinkii sol ayagmm kesilmesi bir §eyin biitiiniiyle yokolrnasma sebeb 
olur ki; b~J da ki§inin helakine vesiledir. Ebu Hanife'ye gore; sag ayak 
kopuk veya topal veya yiiriiyerneyecek §ekilde 'aksak ise sag el de ke
silmez. Qiinkii bu takdirde, bir boliimiin faydasmm tarnamen ortadan 
kalkrnas1 soz konusudur. Sag ayag1 anzah olan ki§inin sol ayag1 saglarn 
da olsa kesilrnez. Qiinkii sol ayag1 kesildigi takdirde ki§i ayaks1z kalmi§ 



2288 iBN KESIR (Ci.iz: 6; Sure: 5 

olur ki, bir uzvun faydasmdan mahrum kahr. isterse sag ayagmm tiim 
parmaklar1 kesik olsun. Eger htrstz, sag ay'agmm iizerine dikilebiliyor, 
yiiriiyebiliyorsa sag el k~silir. Zira bu takdirr:ie bir organ tiiriiniin men
faatinin zevali soz konusu olmaz. Eger htrstzm iki eli saglam fakat sol 
ayag1 kopuk ise veya topal ise veya parmakl.an kopuk ise sag eli kesilir. 
Qiinkii tiirun faydasmm ortadan kalkmas1 soz konusu degildir. Eger 
sag el <;olak veya ba§ parmag1 yahutta diger parmaklan kopuk ise yine 
de kesilir. Saglam el kesildigine gore sakat elin kesilrnesi daha .evladtr. 

Ebu Hanife'nin yukardaki gorii§leri, imam Ahmed'in gorii§leriyle 
aymd1r. Lakin imam Ahmed, biiyiik c;apta kullamm imkam kalkrm§ 
olan elin yok say1Iacagmt belirterek Ebu Hanife'ye kar§I c;tkar. Fakat 
.bir parmagm kopmasmm uzvun yok say1lacag1 anlamma gelmeyecegini 
belirtir. Ebu Hanife ise; ba§ parmagm di§mda iki parma:gm kopu:k ol
masmi veya ba§ parmagm kopuk olmasm1 uzvun yok olmas1 anlammda 
kabul etmektedir. Ona gore bu takdirde, elin dokunma imkam ortadan 
kalkmaktad1r. 

Hanbeli mezhebinde bir diger gorii§; c;olak elin asia kesilemeyece
gini kabul eder. Hanbeli mezhebindeki son ·gorii§e gore; cerrahlar kesil
mesinin kan zayi'ine vesile olacagm1 ve damarlarm yok olacagm1 belir
tirlerse c;olak elin kesilecegini kabul etmektedir. Hanbeli mezhebinde 
bir diger gorii§ sahipleri ise, tiim parmaklan yok olan bir elin kesileme
yecegini ifade ederken bir ba§ka grup kesilecegini kabul eder. 

~ia'nm Zeydiyye kolunun gorii§ii ~erh'iil-Ezhar'da zikredildigi gibi 
Ebu Hanife'nin gorii§iine uyar. 

imam Malik ve ~atii, iki elin ve aya~n kesilmesinde miittefiktirler. 
Fakat imam Malik, ac;tkc;a sakat olan elin veya ayagm kesilmemesini 
ongoriir. Parmaklarm c;ogunlugunun veya iic;-dort parmagm kopmas1 
halinde de imam Malik, elin veya ayagm sakat oldugunu kabul eder. 
imam ~afii ise, sakat da dlsa elin ve ayagm kesilmesini ongoriir. Ancak 
kesilmesi halinde kamn durmamasmdan korkulursa kesilmemesini ge
rekli bulur. ~afii tek bir parmagm bulunmas1 halinde de elin kesilme
sini kabul eder. Hatta ~afii mezhebinde baz1 fakihler, parmaks1z elin 
ayasmrn kesilebilecegini dahi belirtirler. 

r 

Biitiin fakihler tarafmdan ittifakla kabul edilmektedir ki; h1rs1zm 
kesilmesi gereken uzvu, hirsizhktan sonra vaki' olan bir sebeple yok 
oldugu takdirde, o uzvunun kesilmesi sak1t olur. Uzvun yok olmast, kaza, 
cinayet veya ktsas nedenine dayanabilir. Htrstzhk yaptlktan sonra tek
rar bir diger uzvu kesilmez. Bir kimse h1rs1zhk yapttktan sonra bir 
§ahsm sag e1ini kopanr da ktsas uygulantrsa, onun da sag eli kesilirse: 
boylece htrstzlrktan dolayt dogacak kesme cezast saktt olur ve sol ayaga 
ceza intikal etmez. Fakat k1sas hiikmii verilen sue;, htrstzllktan once 
vaki' olmu§sa kesilme hiikmii sol ayaga intikal eder. 
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Bir 11ahis, kasden kesilmesi gereken uzvu kesecek olursa; suc;Iunun 
iizerindeki kesilme cezas1 sak1t olur ve onu kesen ki§iye de ta'zir ce
zasl verilir. Kesilmesi gereken uzvun kesili§i, hirsizhktan sonra meydana 
gelen bir sebepten ne§'et etmi§tir. Binaenaleyh hirsizm eli kesi~meyecegi 
gibi onun elini kesene de k1sas gerekmez. c;unkii o, ma'sum olmayan 
bir uzvu koparmi§tlr. Sadece devletin gorevini iistlendigi ic;in o '§ahsa 
ta'zir cezas1 verilir. imam Malik, ~afii ve Hanbel'in gorii§ii budur. An
cak Malikiler; tecaviiziin hirsizllgm vukuundan sonra degil, siibutun-

' dan soma olmastm §art ko§arlar. 

Hanefiler ise §U iki durumu birbirinden aymrlar. Saldmmn, dava 
ac;1lmasmdan once veya sonra olmasma gore hi.ikmii farkhd1r. H1rs1zm 
elini kesen ki§i, dava ac;1lmazdan once kesmi§se, k1sas gerekir. c;unkii 
h1rs1zm elinin kesilmesi, ancak dava ac;Ilmas1yla miimkiin olur ve elinin 
kesildigi anda el kesilme· cezasm1 hak etmemi§tir, binaenaleyh suc;lu 
ma'sum olan bir uzvu koparmi§tlr. Eger hirs1zm kesilen eli sag eli ise; 
kesme sol ayaga intikal eder, bu takdirde sag eli bulunmayan bir hir
SlZ durumuna gec;er. H1rs1zm elinin kopanlmas1; aleyhinde h1rsizhk 
davas1 ac;Ilm\smdan sonra ise ve h1rs1zm hakkmda heniiz hiikiim ve
rilmemi§se durum aymd1r. Ancak bu durumaa hirs1zm sol aya~ kesi
lemez. c;unkii onun hakkmda dava ac;Ilmakla s' ~ elinin kesilmesi soz 
konusudur ki; bu da ba§kas1 tarafmdan kopanlmi§tlr. Binaenaleyh va
cib, semavi bir afetle yok olmu§ gibi sak1t olur. Eger h1rs1zm elinin ko~ 
panlmas1; hakkmda kopanlma cezas1 verildikten sonra ise, koparan ki
§iye k1sas uygulanmaz. 0, Allah'm haddini uygular"§ gibi kabul edilir 
ve hirsizhktan dolay1 elini kesmi§. saythr. 

Bir ki§inin aleyhinde htrsizhk dolay1styla §ehadet edilir ve hakim, 
§ahidlerin dogrulugunu kabul edip de hapseder ve hapiste iken bir 
ba§kas1 h1rs1zm elini keserse; bilahere §ahidler de §ehadetten doner
lerse, iic; mezheb imamma gore h1rs1zm elini kesene k1sas gerekmez. 
Eger donmezlerse ktsas gerekir. Lakin Hanefiler k1sas1 gerekli b l· a
maktadirlar. Qiinkii §ahidlerin dogru olmas1 Jhtimali de vard1r ve bu, 
bir §iiphe durumu ortaya c;tkanr. 

Bir ~ah1s, hlrs1za sald1nr ve hirs1zllk vak'asmdan sonra sol elini 
kasden veya hataen keserse; kastdh oldugu takdirde 1 as hatah ol
dugu takdirde diyet gerekir. H1rstzm sag e lnin kesilmesi, hirstzhk ic;in 
kesilme cezasm1 iskat eder. Ebu Hanife; Ahmed ibn Hanbel ve ~ia'mn 
Zeydiyye kolu bu gi:>rii§tedir. c;unkii h1rs1zm sol eli kesilecek olursa; bu 
bir cinsin menfaatinin ortadan kalkmasma sebep olur. imam Malik ve 
~afii ise, h1rs1zm bu durumda sag elinin kc:silmesini bngoriirler. c;unkii 
onlar, iki elin ve ayagm kesilmesine cevaz venrler. Ebu Hanife ve Ah-

. Tefsir, C, V. F. 144 
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med :i:bn Han bel ise sadece · bir elin veya bir .ayagm kesilmesine cevaz 
verirler. 

Devlet reisi veya cellad, . h1rs1zm sag elini kesecek iken hata ile sol 
elini keserse; htikiim yerini bulmu~ olur. Baz1 fukaihaya gore; yanh~
llkla kesene tazminat yoktur, diger baz1larma gore vard1r. Eger kesen 
ki~i kas1dh olarak ve siinne{ geregi hirSIZin sag elinin kesilmesinin ica
bettigini biliyorsa; klsas gerekir, hlrSlZill cezasl saklt olmaz. :i:mam Ma
lik ve ~afii'ye g5re; sag elinin kesilmesi de gerekir. Ebu Hanife'ye gore, 
kesen k~iye ta'zir ve tazminat cezas1 verilir. · Hanbelilerin bir k1sm1 
da bu gor~tedir. Diger bir k1sm1 ise insas1 gerekli bulurlar. Ancak bilu
mum hanefilerle hanbeliler sol elin kesilmesinin, sag elin kesilmesini 
onleyecegini ve cezamn sak1t olacagm1 kabul ederler. Onlara gore; sol 
elden sonra sag elin de kesilmesi, bir cinsin faydasmm ortadan kalk
masma sebep olur ve tek bir lurs1zhk olaymdan dolayt iki elin kesilinesi 
neticesini dogurur. Bu durumda Ebu Hanife'ye gore hlrs1zm elini ke
sen ki~iye tazminat gerekmez. <;iinkii o daha iyisini b1rakm1~, daha ko
tiisiinii kesmi§tir. Yani o, h1rs1zm sol elini koparml§ ve sag elini blrak
ffil§tlr ki; bu obiiriinden daha faydahdlr. 

c - Kesilme Yeri: 
Dart imama ve Zahirilerle ~ia'mn Zeydiyye koluna gore; h1rs1zm 

elinin kesilme yeri, bilek mafsalland1r. ~ia'mn :i:mamiyye koluna gore, 
parmaklarm d_ibidir. Binaenaleyh elin ayas1 kesilmez. Haricilere gore 
kol,omuzdan kesilir. 

Ayaktan kesilme yeri, topuklarm mafsalldtr. ~ia'mn :i:mamiyye ko
luna gore; na'lin tasmas1d1r, boylece h1rs1za basabilecegi bir topuk 
b1rakilm1~ olur. Harici1ere gore; el deyince tiim dirseklere kadar bilek 
a.nla§thr. ~ia'mn :i:mamiyye koluna gore; Hz. Ali elin ayasm1 degil, par
maklanm kesmi§tir. Bilek ekleminden kesilmesini soyleyenlerin delili 
ise, el kesilmesi ile en az olarak aya ve parmaklar kasdolunur. Bu §e
kilde hareket Rasulullah doneminden beri cari olmu~tur. Allah'm Ra
sulii eklemlerden kesmi§tir. 

H1rs1z, eli kesilmezden once birka~ kere h1rsizllk yaparsa tiim hir
Sizhklardan dolay1 bir kere elinin kesilmesiyle yetinilir ve hadlerin 
tamam1 i~ ic;e girmi~ olur. <;iinkii hirs1zhk, Allah'm koydugu _hadlerden 
bir haddir. Bu haddi gerektiren sebepler birle§ince -zina haddinde ol
dugu gibi-- i~ i~e girerler. Genel Is:aide §Udur : Allah'm hakkmi · alaka
dar eden hadler i~ i~e girer, insal)oglunun hukukunu ilgilendiren hadler 
i~ i~e girmez. :i:mam Malik'e gore tedahiil, iki halde miimkiin olur. 

a - Her su~u icabettiren had miktan birle~irse. :i:ftira ve i~ki 
hadlerinin birle~mesi gibi. Her ikisinin haddi de seksen sopad1r. Hir
Sizhk su~u ile sag eHn kesilmesini gerektiren kiSasm birle~mesi gibi. 
Birinci fiilin cezas1 sag elin kesilmesi, ikincinin cezas1 kiSastlr. Bina-
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enaleyh iki cezadan biri yerine getirilince, diger cezalar saklt olur. is
terse birinci cezanm tatbiki amnda digerine kifayet etmesi kasd~dilmi§ 
olmasm veya had uygulanmas1 gereken ki§iye ba§ka bir haddin bulun
dugu bilinmesin. 

b - Bir su~un gerekleri tekerrur ederse. Had tatbik edilmezden 
once birka~ kerre htrstzllk yapmak veya i~ki i~mek gibi. 

Baz1 Hanbeli fakihlerine gore; bir topluluk, topluca htrsizhk yapsa 
ve teker teker mahkemeye gelseler, hadler tedahUl etmez. Oyle sarityo
ruz ki; bu fakihler, meseleyi iftira haddiyle ktyaslamaktadtrlar. Ancak 
dogru olam, _hadlerin tedahUl etmesidir. Qiinkii hlrstzll.ktan dolay1 elin 
kesilmesi Allah'a has bir haktlr. Herne kadar matsahibinin dava a~ma
sma bagh ise de, elin kesilmesi Allah'm hukukudur. iftira haddl ise, 
insanoglunun hakk1d1r ve uygulanabilmesi iQin hak sahibinin talebi 
gerekir. Hak sahibi affedince had sak1t olur. 

Devlet reisi veya onun ta'yin ettigi hakimler haddi uygularlar. 
imam ~afii ve Hanbel'e gore, hrrstzm eli kesildikten sonra Zecr ve 

tenkil i~in bir siire boynuna astlmast gerekir. Delilleri Tirmizi'nin Ra-. 
sulullah (s.a.) dan naklettikleri rivayette o'nun bir htrstzm elini kesip, 
sonra boynuna asmasm1 emret~esi hadisesidir. Hanbeliler elin boyuna 
astlma siiresini ta'yin etmemi'§ken, ~afiiler boyuna astlmasmi bir saat 
olarak ta'yin etmi§lerdir. ~ia'mn Zeydiyye koluna gore, ii~ giin as1h 
kalmas1 gerekir. Maliki ve hanefilere gore; elin boyuna asllmas1 bahis 
mevzuu degildir. · 

Htrstzm elinin kesilmesi icabedince cezanm tatbikinden kaQIP kur
tulmak imkam yoktur. Ancak herhangi bir sebeple ceza s3.'ktt olursa 
uygulanmaz. Htrstzllk cezas1m iskat eden sebepler fukaha arasmda 
ihtilathdtr. Baztlarmm iskat edici sebep olarak gordiikleri §eyi, di
gerleri kabul etmemektedirler~ Burada htrstzhk cezasmm iskatmda 
ihtilaf ve ittifak olunan sebepleri a~Iklamaya Qall§acagtz : 

1- Mall ~allrtan ki§inin; h1rs1zm htrstzhk ikranm yalanlamas1 veya 
mal sahibinin §ahidlerin §ehactet ettikleri htrstzhk olaytm yalanlamas1. 
Bu tekzib, ikrar ve §ahadeti ibtal eder. Bunlarm batll olmastyla birlikte 
htrstzm eli kesilmez. Hanefi mezhebinin gorii§ii budur. Tekzibin ba'§
langt~ta veya dava aQilmasmdan sonra, yahut hlrstzhk iddiasm1 miite
akib olmas1 farks1zd1r. imam Malik, dava a~maya itiba.r etmedigi i~in 
mal sahibinin, su~lunun ikranm veya §ahidlerin §ehadetini yalanlama
stnl htrstzm elinin kesilmesini onleyen bir sebep olarak kabul etmemek
tedir. Yeter ki yalanlamanm, su~luya yar<;hm kasdl ile oldugu sabit 
olsun. ~afii ve Ahmed ibn Hanbel'e .gore de tekzib, htrstzhk iddiasmdan 
ve dava aQilmasmdan sonra ise durum aymrur. Ama bunlardan once ise, 
htrstzm elinin kesilmesi gerekmez. Qiinkii elin kesilmesi, ancak dava 
a~llmas1 halinde miimkiindiir ki, ba§langi~taki tekzib dava· aQmayt onler. 
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Zahiri mezhebi bu noktada Maliki mezhebine uyar. ~ia'mn Zey-· 
diyye kolu ise, Hanefi mezhebine uyar. <;iinkii onlar mal sahibinin a!f

fiyla cezanm iskatm1 onge>rmezler. Yalanlama; ister dogru olsun, ister 
suc;luya yard1m kasd1yla yap1lm1§ olsun, onlara gore her halukarda 
haddi iskat eder. 

2 - Biitiin hak sahipleri tarafmdan yap1lm1§ olmak kayd1yla, hlr
Sizm aff1. Eger mal sahiplerinden bir klsm1 affedip digeri affetmemi§se 
cez8 sak1t olmaz. ~ia'mn Zeydiyye koluna ait olan bu gorii§ii diger mez
hebler kabul etmezler. 

3 - Suc;lunun ikrarmdan ba§ka bir delil bulunmad1g1 hallerde 
hirs1zm, sarahaten veya z1mmen ikrarmdan vazgec;mesi. Eger suc;:lunun 
ikrarmqan ba§ka bir delil varsa durum yukarda ikrar konusunda beyan 
ettigimiz gibidir: Bu durumun cezayi iskat edecegi konusunda ittifak 
bulunmakla beraber; baz1 ~afii ve Zahiri fakihler, ikrardan riicu'un el 
,kesiln:1e cezas1m iskat etmeyecegini kabul etmektedirler. 

Bir hirs1zllk vak'asma iki ki§i i§tirak eder ve hus1zllk yaptlklanm 
ikrar ederlerse; bilahare h1rs1zlardan birisi ikrardan vazgec;:er, digeri 
ikrarma devam ederse; imam Malik; ~afii've Ahmed ibn Hanbel'e gore, 
ceza ikranndan vazgec;enden sak1t olur. Ebu Hanife'ye gore digerinin 
de eli kesilemez. Qiinkii hirSlzllk bir tek vak'ad1r ve ortakhkla sabit ol
mu§tur. Ortaklarmdan birinin ikranndan donmesi, diger ortak hakkm
da §iiphe iras eder. Suc;:lulardan biri hirs1zhk yaptlgm1 ikrar eder, ikin
cisi de inkar ederse ve aleyhte de delil yoksa; biitiin mezheb imamla
rma ·gore, iluar edenin -eli kesilir. Sadece Hanefi fakihlerinden imam 
Ebu Yllsuf, ikrar edenin de elinin kesilmemesini ongoriir. Ona gore hlr
SIZ, ortakla§a i§lenen bir h1rsizllk vak'asm1 ikrar etmi§tir. Ortagmm in
kanyla fiil aleyhinde tesbit edilemedigine gore, bu durum arkada§Imn 
hakkma da te'sir eder. <;iinkii hirsizhk birlikte i§Jenmi§tir, dolaytsiyla 
ikrar edenin de eli kesilemez. Kar§l gorii§te olanlara goFe; ortaklardan 
birinin hlrSlZllga i§tirak etmesi, herbiri ic;:in hlrSlzhgm mevcudiyetini 
ikrard1r. Fakat arkada§I hirs1zllg1 inkar etmekle onun ac;:ISmdan hlr
Slzllk fiili tesbit edilememi§ olmaktad1r. Onun fiilinin bulunmamasi ar
kada§Imn fiilinin mevcudiyetine te'sir etmez ve arkada§mm kendi aley
hindeki hirs1zhk fiili mevcud say1larak ona gore muaheze olunur. 

4 - Miirafaadan once c;:alman e§yanm iadesi. Ebu Hanife'ye gore 
h1rs1zm elinin l{esilmesini iskat eder. Miirafaadan sonra iadesi ise iskat 
etmez. <;iinkii el kesmeyi gerektiren hirs1zhk olay1mn ortaya c;:1kmas1 
ic;:in dava a~llmas1 §arttlr. Dava ac;:1lmazdan ve mahkeme gorillmeye 
ba§lamazdan once, h1rs1z c;:alman e§yayt geri iade ederse, dava sak1t 
olmaz. <;iinkii §art dava ac;:maktlr, yoksa davanm devam1 degildir. Ebu 
Yllsuf'tan nakledilen bir rivayette miirafaadan once iade de, h1rs1zm 
elinin · kesilmesini iskat etmez. <;iinkii h1rs1zhk; viicu~a geldigi andan 
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itibaren elin kesilmesini gerektirir. H1rs1zm ~alman mallan iade etmesi, 
mevcud vak'ayl ortadan kald1rmayacag1 gibi hlrSIZm elinin kesilmesini 
de engellemez. ::}ia'nm Zeydiyye koluna gore; ~alman maim korunan 
mahalden Gikanldiktan sonra iadesi, elin kesilmesini gerektirir. imam 
Malik, ;>atii ve Ahmed ibn Hanbel'e gore; malm iadesi elin kesilmesini 
onlemez. <;unku Malik, dava a~may1 §art ko§maz. ;>afii ve Hanbel'e gore 
de; dava a~mak, hukum i~in §arttlr, elin kesilmesi i~in degil. Mal sa
hibi dava ac;mca, h1rs1zm elinin kesilmesi gerekir. ister suc;lu c;ahnan 
mall iade et.sin, ister iade etmesin, ister murafaadan ·once iade etsin, 
ister sonra iade etsin. 

5 - Hukmun verilmesinden once h1rs1zm c;alman mala sahip ol
masl: 

Hanefilere gore; h1rs1z, c;alman mala huklim verilmezden once sa
hip olursa, elinin kesilmesi sak1t olur. Hukmun verilmesinden sonra ve 
uygulanmasmdan once malik olursa Ebu Hanife :ve imam Muhammed'e 
gore yine sak1t olur. Ebu YU.suf'a gore sak1t olmaz. ::}ia'mn Zeydiyye 
koluna gore; h1rs1zm elinin kesilmesini engelleyen mUlkiyet, §ikayetten 
onceki mUlkiyet halidir. §afii ve Ahmed ibn Hanbel'e g6re de hukum 
aymdn·. <;unku hukmun verilebilmesi ic;in c;alman malm talebi §arttlr. 
H1rs1z §ikayetten once mala sahip olursa, taleb durumu ortadan kalkar. 
Ama §ikayetten sonra sahip olursa, taleb durumu mevcud oldugundan 
elin kesilme.si durdurulamaz. imam Malik'e gore; c;alman mala, c;ahn- · 
rna amnda sahip olunup olunmamas1 muteberdir. Hirs1z, c;ald1g1 mala 
o anda malik degilse eli kesilir. <;unku imam Malik, talebi §art kO§
mamaktadir. Ona gore; h1rs1z, c;alman mall §ikayetten .once de iade 
etse, yine eli kesilir. Hatta §ikayet bir yabanc1 tarafmdan yap1lm1§ ol
sa da. 

6 - <;alman Malm MUlku Oldugu iddias1: Suc;lu, c;alman maim 
kendi mall oldugunu iddia ederse, baz1larma gore bu iddia elin kesil
mesini iskat eder, baz1Iarma gore etmez. ·(Abdlilkadir Udeh, islam Ceza 
Hukuku ve Be§eri Hukuk, IV, 114 -133). 

islam hukukundaki cezai hlikumlerin, c;e§itlerini ve herbirinin di
gerlerinden farkh alan taraflarm1 ve ozelliklerini yukarda ac;1klad1k. Ve 
dedik ki; islam hukuku, haddi ve k1sas1 gerektiren suc;lann cezalandlnl
masmda her suc; ic;in bir tek ceza veya cezalar koymak hu.susunda faz
lasiyla hassasiyet gostermi§tir ve bu cezalann ta.tbikinde su~ludan c;ok 
suc;u nazar-1 itibara almi§tlr. Bu cez.alarm verilmesinde hakimin yetki
sini, son derece daraltarak hakimin bu konuda serbest degil bagh ol
dugunu kabul etmi§tir. Binaenaleyh hakim, bu cezalar1 istedigi gibi 
artmp eksiltemez. Cezay1 ag1rla§tlnp hafifle§tiremez. c;unku bu ceza
lar, onceden takdir olunmu§ cezalard1r. islam hukuku, had ve k1sas1 ge
rektiren su~larda hakimin yetkisini s1mrladig1 gibi, kanun koyucunun 
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yetkisini de sm1rland1rrm§tlr. Kanun koyucunun, bu cezalarm yerine 
herhangi bir ceza verme yetkisi veya cezamn tatbikatlm durdurma veya 
affa hakk1 yoktur. Kani.m koyucu sadece diger ta'zir cezalanyla bu 
ag1r cezalan daha da ag1rla§tlrabilir. Mesela kanun koyucu, iftira su
c;una elli sopa cezas1 koyamaz ama iftira suc;u ic;in konulm~ bulunan 
sopa cezasma ek olarak tazminat ve hapis cezas1 verebilir. Vurulmas1 
gereken sek.sen sopamn uzerine daha fazla miktar ekleyerek bunu ta'zir 
cezas1 sayabillr. Kanun koyucu, ·kiSas cezasm1 bir ba§ka cezaya c;evire
mez veya diyeti azaltamaz. Ancak k1sas veya diyet cezasma ek olarak 
sopa ve hapis yahut da diger ta'zir cezalanm ekleyebilir. 

islam hukukunun, suc;luyu dikkate almaJip suc;a onem verdigi suc;
lar; had, k~5as ve diyet cezalanm gerektiren suc;Iard1r ki bunlan §6ylece 
s1ralayabiliriz : 

1- zma 
2 - iftira 
3 - i~ki ic;me 
4 -::- Hlrs1zhk 
5- Harabe 
6 ~ isyan 
7 - irtidad 
8 - Kas1dll Oldurme 
9 - Kasda benzer oldurme 

10 - Hatall oldurme 
11 - Kas1dll yaralama 
12 - Hatall yaralama 
~u halde islam hukukunun, suc;lunun durumunu asia dikkate al

may1p suc;u nazar-1 itibara ald1g1 ve ona onem verdigi cezalarm sayiS1 
onikidir. Bunun d1§mdaki suc;larda hem suc;lunun, hem de suc;un du
rumunu nazar-1 itibarar al1r. 

insan, ba§lang1c;ta islam hukUkunun bu on iki ba§hk altmda topla
nan suc;larda §iddet gosterip sayiSI yuzleri bulan diger suc;larda mU.Sa
mahakar davranmasmda ve kolayllk gostermesindeki hikmeti anlama
yabilir. Belki de bu anlayamama durumu, suc;lann say1s1yla ilgilidir. 
On iki c;e§it sue; var ki, bunda §eriat hic;bir §eyi nazar-1 itibara alm1yor, 
sadece suc;u gozonunde tutuyor. Ote yandan yuzlerce sue; var ki, bunlan 
daha kolay bir yolla cezalandmyor. Vak1a had, k1sas ve diyeti gerek
tiren suc;larm saJISl Hediger suc;larm sayiSl arasmdaki nisbet c;ok azd1r. 
Biz, bu nisbeti yakla§lk olarak had, k1sas ve diyeti gerektiren suc;lar ic;in 
ceza kanunlarmdaki maddeleri saJip diger suc;lar ic;in konulan madde
lerle kar§Ila§tlrdlglmlz zaman farkedebiliriz. 

M1s1r ceza kanunu maddelerini inceleyenler gorurler ki; had, k1sas 
ve diyet suc;lanndan bahseden maddelerin sayiS1 elliye varmaz. Diger 
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· su~lardan bahseden maddelerin saytst ise ii~yiiz civarmdadtr. Bir~ok 
su~lan cezalandtran ba§ka maddeler de bulunmaktadtr. Ancak biz, bu 
maddelerin yekununun ii~yiiz maddeyi ~mad1gm1 kabul edelim. Vakta 
bu, biraz daha fazladtr. Qiinkii su~lar ve cinayetlerle ilgili maddelerin 
sayiSI 600'ii ge~mez. Bu 600 maddeden had, k1sas ve diyet su~lanm ilgi
lendirenlerinin say1s1 ile diger su~lann arasmdaki nisbet % 8 dir. Bu 
nisbet §iiphesiz ki, nazarl baktmdan ~ok onemsizdir. 

Ama insan, biitiin su~larm aym nisbette vuku' bulmadtgmi ve daha 
~ok i§lenen, tekrarlanan su~larm haddi, k1sas ve diyeti gerektiren su~
lar oldugunu, geriye kalan su~larm ~ogunun ise ender vukubuldugunu 
ve gok az tekerriir ettigini, vuku bulsa bile aym ki§iler tarafmdan te
kerriiriiniin pek az oldugunu goriince; islam hukukunun neden diyet, 
kiSas ve haddi gerektiren su~larda bu derece §iddet gosterdigini rahat
llkla ve kolayllkla anlayabilir. 

Biz cinai istatistiklere ba§vurdugumuzda; islam hukukunun bu 
noktadaki titizliginin sebebini kavrayabiliriz. istatistikler kesin olarak 
gasteriyor ki; had, k1sas ve diyeti gerektiren su~lar giinliik hayatta en 
~ok i§lenen su~lardtr. Eger §U oniki su~u ortadan kaldtrabilme imkam 
olsaydt, insanlar su~ i§lemenin ne demek oldugunu bilmeyecekler ve su~ 
diye bir §ey kalmayacakti. Buna ornek olarak biz Mlstr ceza istatistik
lerini gozden g~irelim. M1s1r'da cinayetlerin say1s1 1942- 1943 ytlmda 
8175'tir. Bunlardan 1752 si kastdll oliimle sonu~lana;n cinayettir. 1119 
oliime ba§lang1~ su~udur, 989 u zorla htrs1zhk ve htrstzllga ba§langt~ 
su~udur. 243 ii 1rza tecaviiz ve ahlakslZltk su~udur. 366 s1 oliime sebep 
olan VUrllla SU~UdUr, ~196 Sl siirekli ma'lftl btrakan dovme ve VUrrna . 
su~udur, 643 ii ise ~alma ve htrstzllk su~udur. · 

Goriildiigii gibi, biitiin bu su~lar, haddi, ktsas ve diyeti gerektiren 
su~lardtr ki yekunu 6270 dir. Bu demektir ki; biitiin su~lara oranla 
haddi, k1sa.s ve diyeti gerektiren su~lann ceza istatistiklerindeki nisbeti 
% 76,6 d1r. 

1942- 1943 ytlmda i§lenen su~larda;n ag1r su~larm miktan 297.557 
dir. Bu miktarda 97320 su~ hirsizllk su~udur. 14.828 i hatah yaralama 
su~udur. 1182 si hatall oldiirme su~udur. 60.223 ii dovme ve vurma su
~udur. 405 i 1rza tecaviiz, 1.959 u hakaret ve iftira, 4.699 u kar§l gelme 
su~land1r ki, biitiin bu su~larda haddi kiSas ve diyeti gerektiren su~lar, 
yakla§Ik olarak su~ orammn % 61 ini te§kil etmektedir. 

On yll oncesine ba§vural1m isterseniz, 1932- 33 yth istatistiklerine 
gore; ag1r cezay1 gerektiren cinayet su~larmm saytSI 6.957'dir. Bundan 
5.496 s1 haddi, klSas ve diyeti gerektiren su~lard1r. BU su~lann, diger 
su~lar topluluguna gore oram % 79 dur. Cinai su~larm adedi ise 
155.752 dir .. Bundan 92.252 si haddi, ktsas ve diyeti gerektiren su~lardtr. 



2296 iBN KESIR (Ciiz: 6; Sure: 5 

~u halde haddi, k1sas1 ve diyeti gerektiren sw;lann nisbeti diger su~lara 
gore % 54 diir. 

Daha a§agilara inelim. 1922-23 y1lmda i§lenen ag1r cezay1 gerek
tiren su~larm sayiSI 7.831 dir. Bundan 4.782 si haddi, k1sas ve diyeti 
gerektiren su~lardlr. ~u halde ag1r cezay1 gerektiren su~larm hepsine 
nisbetle haddi, k1sas ve diyeti g~rektiren su<;larm oram % 61 dir. Diger 
cezay1 gerektiren su~lann miktan ise bu y1lda 132.611 dir. Bundan 
93.9901 haddi, k1sas ve diyeti gerektiren suc;lard1r. Ve bu nisbet % 
70,8dir. 

l§te cezai istatistiklerin mantlg1, a~1k~a ve hi~ yalana mahal bi
rakmadan gosteriyor ki; haddi, kiSas ve diyeti gerektiren su~larm 20 
y1lllk ortalamas1 % 72,2 dir. % 72,2 ag1r cezalar ic;indir. Diger cezalar 
ise % 63,3 tiir. 

Boylelikle istatistikler kesin olarak gosteriyor ki; islam hukuku 
haddi, kiSas ve diyeti gerektiren sw;lar i~in say1Ianmn azhgma ragmen 
fazlasiyla dikkat gostermi§ olmakla en c;ok tekrarl~nan ve daha a~tir 
neticelere miincer olan suc;lan kokten yok etmeyi ama~lami§tlr. Veya 
daha ac;1k bir ifade ile, suc;lulugu tamamen ve ac;1kc;a ortadan kald1rma 
maksadmi giitmii§tiir. Realitede eger biz istatistiklerden haddi, kisas· 
ve diyeti gerekti:ren suc;lan c;1karacak olursak, ancak geriye basit ve 
onemsiz cezai veya cinai su~lar kahr ki; bunlar ne giivenligi sarsabilir, 
ne nizam1 y1kabilir, ne de amme ahlakm1 rencide edebilir. Ve onlan 
i§leyenleri dizginleyip korkutmak ic;in muhtelif ta'zir cezalan kafi gelir. 

Bundan sonra diyebiliriz ki; bizim daha once kesinlikle soyledigimiz 
gerc;ekleri, istatistikler biitiin kuvvetiyle ortaya koymaktad1r. Buna 
gore; islam hukuku hadd, k1sas ve diyeti gerektiren suc;lar ic;in vaz'et
mi§ oldugu cezalarl tic; gayeye dayandlrmi§tlr : 

a - Emniyeti korumak 
b - Diizeni saglamak 
c - Ahlak1 muhataza 
~iiphesiz ki bir milletin emniyeti saglamr, diizeni korunur, ahlaki 

muhMaza edilirse; o millet, her tiirlii badireden emin olur. ilerlemesi, 
geli§~esi ve yiikselmesi ic;in hic;bir engel k~lmaz. 

islam hukuku koymu§ oldugu cezalan sue; veya suc;lulukla sava§
mak i~in vaz'ettigine gore; bu islam hukukunun be§eri hukuktan iis
tiinliigiinii ve tatbike elveri§li oldugunu isbat ic;in tek ba§ma yeterli 
olmayacakt1r. Bunlann yams1ra bu cezalarm, suc;lulugu biitiiniiyle or
tadan kald1rmaya kati cezalar oldugunu isbat etmek gerekecektir. Zira 
bu noktada muteber olan husus, vasita ve hedef degil vasitalarm he
defe ula§mayi saglamaya yeterli olup olmad1gid1r. Be§eri hukuk; sue; 
ve su~luluk konusuyla sava§mak maksad1 giitmii§ ve bunun ic;in belirli 
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cezalar vaz'etmi§ ise de, cezalar sU<;luluk oramm dti.§ti.rmeyi ba§arama
rm~ ve sue; i§lemeye kokten engel olamami§tlr. 

\ 

Ceza sistemlerinin degerini ortaya c;1karan biricik olc;ti. tecrti.bedir. 
Kimi zaman .isabet eden, kimi zaman kaybeden mantlk oyunlanna 
burada itibar yoktur. Ben bunu soylerken yeni bir §ey s6ylemiyorum. 
Sadece devletler aras1 hukukc;ular kongresinde ya.p1lan konu§malan ve 
hukuk bilginlerinin s6ylediklerini tekrar ediyorum. Devletleraras1 hu
kuk kongresinde; en ideal ceza sisteminin, suc;larla sava§ta en saglam 
neticeleri gerc;ekle§tiren sistem oldugu kararl~§tlnlmi§ ve bunun biricik 
olc;ti.sti.nti.n tecriibeler oldugu ifade edilmi§tir. 

Son zamanlardaki tecrti.beler, yeryti.zti.ndeki en gti.zel ceza sistemi
nin hangisi oldugunu ortaya koymu§tur. Evet, bugti.n ozlenen en ideal 
ceza slstemi, islam, hukukunun koymu§ oldugu ceza sistemidir. islam 
hukukunun ba§ans1, umumi ve huslisi olmak ti.zere iki alandad1r. 

Umumi manada tecrubeyi islam hukuku yirmi y1ldan beri tAm 
olarak tatbike ba§lanan Hicaz'da gostermi§tir. Suc;lan kokten yoketme, 
amme diizenini ve emniyetini koruma bak1mmdan e§i bulunmaz bir 
ba§anya ula§ml§tlr. Bugti.n bile yerliler hala Hicaz'da dti.zenin ne ka
dar bozuk oldugunu habrlarlar. islam hukuku uygulanll}adan 6nceki 
suc;larm fenahgm1, sue; nisbetinin c;oklugunu Hicaz'hlar unutmu§ de
glldirler. Dal;la 6nceferi gerek yolcu, gerekse yerli hic;bir kimse orada 
malmdan, camndan emin degildi. Ne koyde ne §ehirde, ne geceleyin ne 
de giindiiz boyle bir §ey miimkti.ndii. Devletler hacca g6nderdikleri va
tanda§lanyla birlikte onlarm selametini saglamak ve tecaviize ugra
malanm. 6nlemek ic;in, kendi 6zel kolluk kuvvetlerini de yollarlard1. 
Ne bu ozel kuvvetler ne Hicaz ordulan guvenligi saglamaya muktedir 
olabilmi§ ve halka sald1ran e§kiyalarm azgmhgm1· dindirebilmi§lerdi. 
Onlar hac1lan veya Hicazh vatanda§lan durdurduklan yerde soyuyor, 
mallanm, e§yalanm talan ediyorlardL Hicaz'daki emniyet kuvvetleri 
islam hukuku tatbik olunana kadar halk1 bu e§kiyalarm elinden ko
rumaktan aciz idiler. Ama islam hukukunun tatbike konmas1yla durum 
k1sa zamanda degi~ti, Hicaz ti.lkesinde emniyet hakim oldu. Gerek yerli 
halk, gerekse geli.p gec;en yolcular gti.venle yollarma devam etmeye ba§
ladllar. Boylece vurgun, talan ve e§kiyalrk ortadan kalkb. Art1k eski 
maceralar gec;mi§ten nakledilen bir rivayet halinde dola§maya ba§ladL 
Hicaz'da en ag1r sue; haberlerinin yams1ra emniyet ve dti.zenin saglan
masiyla ilgili ve suc;lan onleyen hayret verici ceza haberlerini de duy-

. maya ba§lad1. Bugun herhangi bir vatanda§ Hicaz'da altm kesesini her
kesin gelip gec;tigi yolda dti.§ti.rebiliyor, kaybettigi e§yasm1 bulmak ic;in 
.polise gitmesi yeter, tamyabilmesi ic;in kesesi online seriliyor. Oteki bir 
vatanda§ yolda degnegini b1rak1yor, kimsecikler onu b1rakbg1 yerden 
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kald1rm1yor, ta ki polis gelsin ve degnegi b1rakl.lan yerden kald1rsm. 
Bir digeri e§yas1m yitiriyor, tekrar bulacagmdan iimidini kesiyor ama 
bir de bak1yor ki; polisler kaybetmi§ oldugu e§yaYl yeniden kendisine 
iade etmek iizere sahibini ara§tlrmaya koyulmu§lar. Eskiden dahili kuv
vetlerden miite§ekkH biiyiik jandarma te§kilatl ve dl§ardan getirttigi 
biiyiik bir zab1ta kuvvetiyle emniyeti koruyamayan Hicaz devleti, bu
giin bir avu~ mahalli zab1ta te§kilatlyla giivenligi rahathkla koruya
biliyor. 

'i§te bu, biiyiik bir tecriibedir. Ve i§te bu, islam ceza hukiikunun 
. su~\,1 kokten ortadan kald1rd1gm1 gosteren ve devletlerarasl hukuk ku

rallarmm ara§tlnp da bulamad1klan en iistiin cezalandmna sistemi ol
dugunun yeterli delilidir. 

Ciiz'i olarak tecriibe edildigi alan ise, once ingiltere, Amerika, M1s1r 
ve oteki baz1 memleketlerin tecriibe etmesiyle bilahere biitiin diinya 
milletlerinin uygulamaya ba§lad1klan ve bu ciiz'i tecriibede ba§anya 
ula§tlklan sopa ile dovme cezas1dlr. Biz buna ciiz'i bir tecriibe ad1m 
veriyoruz. Qiinkii dovme cezasi, ~eriatm koydugu cezalardan sadece bir 
tanesidir. Ve diinya milletleri, §eriatm koydugu diger tiim cezalar ara
smdan sadeee buriu tatbik etmi§tir. ingiltere, askeri ve sivil ceza yasa
larmda dovmeyi esash bir cezalandlrma kaidesi olarak kabul eder. MlSlr ' 
da bu hiikmii baz1 askeri yasalarda benimsenlli}tir. Amerika ile diger 
baz1 devletler sopa cezasm1, mahkumlar i~in hfi:pishanedeki su~larda 
esas bir ceza olarak kabul etmektedirler. Nihayet, ikinci cihan harbinin 
basbrd1g1 giinlerde tiim diinya devletleri, hemen hemen toplum niza
mim ve amme emniyetini alakadar eden enflasyon ve spekillasyon gibi 
b~lirli su~lara sopa cezas1 uygulamaYI kabul etmi§tir. Bu da gosteriyor 
ki; biitiin diinya milletleri, sopa cezasmm diger cezalardan daha etkili 
oldugunu ve, kitlelerin kanuna · itaat ettirilmesinde, diizenin saglanma
smda en garantili metod oldugunu itirat etmektedirler. Kald1 ki, be§erl 
hukUkun biitiin cezalimdlrma metodunda sopa cezasl yeralml§tlr. i§te 
devlet1eraras1 hukuk otoritelerinin kabul ettikleri bu ger~ek; aslmda 
su~a kar§l koyma konusunda islam hukukunun ba§ansmm itiratmdan 
ba§ka bir§ey degildir. Qiinkii sopa cezas1, aslmda islam hukukunun koy
dugu temel ceza usullerinden birisidir. 

Biitiin tecriibeler g5steriyor ki; islam hukukunun koymu§ oldugu 
cezalar, suc;la miicadelede son derece ciddi ve ba§anh neticeler elde et-

. mi§tir. Ve islam ceza hukukunun ula§mi§ oldugu sonu~lann bir kismi
na be§eri ceza hukuku sistemlerinin ula§masi miimkiin olamami§tlr. 
Oyle samyoruz ki; islam hukukunun ba§ansmm s1rn; cezalandirma 
usuliinii, insan tabiatmm esas1 iizerine kurmU§ olmasmdand1r. Zira 
insan tabiatmda, korku ve iimit denilen duygular vardlr. insan, her
hangi bir i§e ondan bekledigi menfaat nisbetinde koyulur. Keza. her-
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hangi bir i§i de onun neticesinden dogacak zarardan endi§e ettigi ve 
korktugu ni.sbette vazgeger. Mesela hareket halinde olan trenden oliim 
korkusu oldugu siirece menfaati bahi.s mevzuu olsa bile, hi~bir kimse 
atlayamaz. Ama menfaati soz konusu oldugu zaman atmm s1rtmdan 
veya tramvaydan kendini yere atmaktan imtina eden kimse bulunmaz. 
<;iinkii o; bu durumda menfaatini elde etmek i.stemekte, aym zamanda 
i§ledigi fiilin neticesinde ag1r bir zarar dogacagtndan endi§e etmemek
tedir. insan ugaga binmekten korkabilir, ama otomobile binmekten 
korkmaz. Sarp kayahklarla dolu yiiksek daglara {!Ikmaktan endi§e eder 
ama yaygm tepeleri tlrmanmaktan gekinmez. Dik ba§h azgm bir ata 
binmekten kagm1r ama yumU§Rk ba§h hayvana binmek igin ko§ar. 06-
riiliiyor ki; biitiin bu fiillerinde insan, menfaat ve zaranm ol~iiyor ve 
iki.si arasmda bir muvazene kuruyor. Eger menfaatm yerald1g1 kefe agtr 
basarsa; o, bu i§e ko§uyor ve at1hyor. Ama zaranmn yer ald1g1 kefe ag1r 
basarsa; bu takdirde de vazgegiyor. insanm bu tabiatl; miibah ile haram 
fiillerde, hayu ve §er i§lerde kendi.sine e§lik eder. insan sugu ancak on
dan bekledigi bir menfaat mukabilinde irtikab eder. Keza su~tan imtina 
ederken de ba§ma gelecek mazarrattan korkar. Binaenaleyh ceza; ne 
kadar ag1r olursa, insanlann sugtan uzakla§mas1 da o kadar kolay olur. 
Ceza; ne kadar hafif olursa, insanlarm sug i§lemeye temayiilii de o 
kadar gogahr. Biz su~a. sugludan ayn olarak goz attlgtm1zda; suglu, 
merhamet edilmekten iimidini keser ve SU{! i§lemeye tevessiil etmez. 
Einaenaleyh sugtan va~egerek dogru.. yolda yiiriimeye gah§Ir. i§te is-

. lam hukuku, insamn bu tabiatlm kullanarak genel suglarla ilgili ceza
lanm onun iizerine dayami§tlr. Ozel suglarla ilgili olarak da hadd ve 
klsas hiikiimlerini bu esasa istinad ettirmi§tir. oteki su~Iara gelince .. . 
Bunlarda sugluya degil su{!a bak1hr. <;iinkii bu suglar, toplumun biin
yesini ve diizenini alakadar eden suglard1r. Ve onlarda bir kolay dav
ranma ~ok kotii sonuglara yol agabilir. Ag1r davranma ise sugun vu
kuunu azaltabilir. 

Elilnizde MISlr yasalanmn uygulanmasmdan dogan bir tecriibe bi
langosu vard1r. Bu bilango gosteriyor ki; tehlikeli (a~r) su~larda su~
lunun ki§iliginin gozaniine almmamas1, gok iyi neticeler vermektedir. 
Mesela MISir kanun koyucusu, son olara:k bir sm1ra kadar uyu§turucu 
madde kullamlmas1 sugunda, suglunun ki§iligini nazar-1 iti'bara al
manu§tlr. Ve bu vesile ile 1928 yllmda 21 saYlh kanunu {!lkarmi§tlr . . 
Bu kanun, uyu§turucu madde bulundurmaYl §iddetle cezaland1rmakta, 
cezanrn en alt smmm vaz'ederek tekran halinde verilecek cezamn en 
alt s1mrdan daha az olmamas1 gerektigini emretmektedir. Bu kanunun 
<;lkl§mdan sonra, uyu§turucu madde suglan biiyiik {!apta azalnu§ ve 
her yll daha da azalmaya devam etmi§tir. MlSlr da 1926-1927 yllmda 
UYll§turucu madde su~lanmn sayiSl 21.131 adettir. 1928- 1929 Yilmda 
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uyu§turucu madde su~unun say1s1 11.404 e dii~mii§tiir . 1929- 1930 yllm
da uyu§turucu madde su~lannm say1s1 8.499 a inmi§tir. 1926 - 1937 yil
larmda 1922 ye kadar dii§tiigii olmu§tur. 1942- 1943 y1hnda ise bu say1 
1 .628 e inmi§tir. Elimizde bulunan bu istatistikler ac;rk~a gosteriyor ki; 
onemli su~larda, su~lunun ki§iligini gozoniinde bulundurmay1p dogru
dan dogruya su~u nazar-1 itibara almak suc;la sava§ta birinci faktordiir. 
Ve islam hukukunun ceza sistemiyle ilgili teorisi en ideal teoridir. Kald1 
ki bu istatistikler, kesinkes islam hukukunun ceza konusundaki ba§a
nlanm tecriibi olarak gostermektedir. 

Ml.Slf ceza kanununda cezalarm t;e§idi, SU~larm ~e§idine gore muh
teliftir. M1s1r ceza kanunu, su~lan iic; boliime aymr. Bu aymmda su~
lann onemini ve biiyiikliigiinii esas ahr. M1s1r ceza literatiiriinde birinci 
k1sma giren su~lar en biiyiik ve en ag1r su~lard1r ki, bunlara cinayetler 
adi verilir. Biiyiikliik bak1mmdan bundan bir derece a~ olana (ciinha) 
ad1 verilir. U~iincii derecede onem ifade eden ve pek ehemmiyeti haiz 
olmayan su~lara da, kanuna kar§I muhalefet ad1 verilir. MISir ceza ka
nunu, bu iic; tiir suc;lardan herbiri i~in ozel cezalar koymu§tur. Cinayet 
suc;larmm cezas1 idam ve a~r, miiebbed veya muvakkat hapis ceza
Sidir. su~ (ciinha) olarak nitelendi:r;ilen ikinci tiir fiillerin cezalan ise 
hapis, goz altma almma, tazminat ve benzeri cezalard1r. Kanuna kar§l 
muhalefet su~larmm cezas.1 ise, hapis ve tazminattlr. su~ olarak nite
lendirilen fHllerle, kar§I gelme olarak degerlendirilen fiiller arasmdaki 
fark, §Uradan gelmektedir: Kanuna kar§I gelme su~larmda mahkumi
yet, yedi giinii a§mazken su~ olan fiillerde iic; y1la kadar ula§Ir. Bu 
iki y1l arasmdaki ta.zminat fark1 ise birlncide yiiz kuru§u ge~mezken, 
ikincide verilecek ceza bunun fevkine vanr. 

idam cezas1; hakkmda hiikiim verilenin canmm ~Ikanlmasidir. 
idam cezas1, medeni denilen illkelerin kanunlarmda ~e§itli tarzda uygu
lanmaktadir. Baz1 iilkelerde -ki Mls1r bunlara dahildir- mahkum, 
sehpada idam edilerek oldiiriiliir. Diger bir k1s1m iilkelerde ise, -Fran
sad'a oldugu gibi- keskin bir aletle mahkurnun boynu u~urulur. 

(giyotin). 
Oteki bir kiSim iilkelerde ise -Amerika Birle§ik Devletlerinde ol

dugu gibi- mahkum, elektrikli sandalye veya gaz odasma konularak 
bogulur veya oldiiriiliir. 

Ag1r c;ah§ma cezas1 ister miiebbed olsun, ister muvakkat olsun 
mahkumun hiikumetin ta'yin edecegi en ag1r i§lerde ~ah§tmlmasmi 
amir olan cezad1r. (Ceza kanununun 14. maddesi.) Hakkmda hiikiim 
verilen, kadm veya altmi§ ya-§mi gec;mi§ erkek ise; bu ceza, umumi 
hapishanelerden birisinde ifa olunur. (Ceza kanununun 15. maddesi.) 
Umumi hapishane, vilayetlerde bulunan hapishanelere verilen genel 
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Hapis cezas1; mahkumun, umumi hapishanelerden birisine konul
masidlr. Aynca hapishanenin iginde veya di§mda htikumetin ta'yin 
edecegi i§lerde gah§tmlmastdlr. (Ceza kanunu madde, 16). 

Ag1r muvakkat gah§ma cezalan veya hapis cezalan tic; ytldan az 
olamaz. Aynca onbe§ · y1h da a§amaz. Ancak ceza kanununun ondor
dtincti ve onaltmc1 maddelerinin htikmti bunun d1§mdad1r. 

Hapis cezas1, mahkumun umumi veya merkezi hapishanelerden 
birisine kon~lmas1d1r: Hapis cezas1 yirmidort saatten az, tig gtinden 
gok olamaz. Hapis ya gah§ma cezastyla birlikte uygularur veya sadece 
ceza olarak tatbik olunur. Eger hapis cezas1yla birlikte gali§ma cez~I 
da verilirse; mahkum, hapishanede veya hapishanehin di§mdaki htikti
metin ta'yin edecegi bir i§te gah§tmhr. 

Denilebilir ki; ister mtiebbed, ister ::nuvakkat olsun; ag1r hapis 
cezas1, btittintiyle farkh ttirden olmakla beraber mtiddet bak1mmdan 
birbirinden farkh cezalard1r. Mahkumun gah§mak mecburiyetinde ol
dugu i§yerinin durumu ve agirhgl, hapisin mahiyyetini degi§tirmez. ~u 
halde M1s1r ceza kanununun kabul ettigi ag1r ceza htiktimleri idam, 
hapis, gozaltma alma ve tazminattlr. 

1937 y1lma kadar M1s1r ceza kanunu sopa cezasm1 da kabul ediyor 
ve belirli olaylara uyguluyordu. 1937 yllmda bu kanun degi§tirilince, · 
sopa cezasmm yerine ihtar cezas1 kabul edildi. 

Keza MlSlr yasalan Konuldugu s1rada, mtiebbed ve muvakkat stir
gun cezasm1 da kabul ediyordu. 1904 y1lmda ta'dil edilen yasa bu htik
mtin ula§Im vas1talannm h1z kazarup yay1lmas1yla stirgtin cezasmm et
'kisinin ortadan kalktlgmr one stirerek lagvedildi. Ancak, sonradan bu 
gorti§ten vazgec;ilerek stirgtin cezasmm uygulanmas1 gorti§ti ag1rhk 
kazand1. Ancak 1940 y1lmda son dtinya harbinin ba§langicmdaki ka
ri§lk gtinlerde, M1s1r htikumeti idari stirgtin cezasm1 koymak zorunda 
kald1. Bununla da yetinmedi, askeri konulara ve spektilatif hususlara 
uygulanmak tizere sopa cezasmm tatbikini ongordti. Bu yasa harp so
nuna kadar ytirtirltikte kald1. 

MISlr ceza kanunundaki temel cezalardan biri de suglunun, lSlah 
evlerine gonderilmesidir. Olay g1karmay1 ve sue; i§lemeyi adet haline ge
tirenler buralara yollamrlar. Bu ceza da - Islah evleriyle hapishanelerin 
nizamnameleri farkh da olsa- ozti itibariyle hapis cezas1d1r. 

Ceza kanunu, her sugu ve i§lenen suglara verilecek cezayl. ta'yin · 
etmelidir. Her sug igin konulan cezamn, sugun durumuna uygun olmas1 
dikkate ahmr. idam ve ihtar cezalarmm di§mda yasa koyucusu her 
cezaya iki Slmr gizmi§tir. Birincisi; cezayt en tist derecesine (maksi
mum) ikincisi de; cezay1 en alt derecesine (minimum) indirmekte ve 
g1karmaktad1r. Genellikle yasa koyucu her sug igin; biri digerinden daha 
hafif iki ceza koymU§ olmaktadlr. 
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Kanun, su~lar i~in kararla§tlnlan cezalan tatbik konusunda hakime 
geni§ yetki tamrnl§tlr. Ortada birden fazla ceza sozkonusu ise, hakim, 
su~lunun durumuna uygur. gelen cezayt se~er, su~lunun uslailmasma 
yeterli olacak miktan ta'yin eder. 

Aynca kanun bunlann dl§mda; hakime su~ i~in kararla§tJ.rilrnl§ 
bulunan bir veya iki cezayl daha hafif cezalarla duruma gore degi§tirme 
yetkisini tamrnl§tlr. Su~un, bagl§lanmayt ve ac1may1 gerektiren duru
mu varsa, bunu tercih hakkm1 hakime b1rakrni§tlr. Anca;k bu hak, cina
yet su~larmdan ba:§kasma kullan1lamaz. Mesela hakim, idam cezas1m 
muebbed veya ag1r ~ah§rnaya . veya hap is cezasma tebdil edebilir. Mu
vakkat ag1r ~all§ma cezasm1 da, ag1r hapis veya normal hapis cezasma 
~evirebilir. Ag1r hapis cezasm1 da, normal hapis cezasma degi§tirebilir. 
(M1s1r ceza kanunu madde, 17). 

Nihayet kanun; hakime baz1 cinayet su~lannda mahkemeyi sulh 
ceza mahkemelerine devretme hakk1 tan1m1§tlr. Boylece su~lu, ag1r ce
zayt gerektiren hukumlere degil, hafif cezayl gerektiren hukumlere ~arp

. tm llr. Ancak hakimin, agtr ceza su~lanm sulh ceza mahkemelerine 
· sevki ic;in belirli kanuni ma'zeretlerin veya sulh ceza hukumlerini uy
gulamayi gerektiren hafifletici §artlarm bulunmas1 halinde ve fiilin 
asli cezasmm idam, yahut da ag1r muebbed ~ah§ma cezas1 olmamas1 
halinde hic;bir kayda baglamaks1zm kabul etmi§tir. Hakime; ag1r ceza 
mahkemelerine gelen davay1, sulh ceza mahkemelerine sevketme yet
kisi verilmesinin pratik neticesi, sulh ceza mahkemelerine getirilince 
i§lenen suc;larda muvakkat ag1r ceza veya hapis cezasmm diger ceza
larla degi§tirilmesi neticesidir ki bu, tamamen yukarda sozunu ettigimiz 
ceza kanununun onyedinci maddesine de uygun dU.§er. 

Butun bunlardan sonra, hapis suresi bir yth a§mayan mahkumlann 
ahlaki durumlanm ve sicillerini gozonfinde tutarak ve su~un i§lenme
sine saik olan §artlan dikkate alarak, su~lunun bir daha aym suc;u i§le
meyecegi kanaatine vard1ran nedenlerin bulunmas1 halinde hakime ce
zayt durdurma yetkisi tamnmi§tlr. (Mlslr ceza kanununun 55. mad
desi) . 

Kanun koyucu, hakime bu yetkiyi verme.k zorunda kalmi§tir. QU.n
ku bilginler, cezalar ic;in ilmi bir nazariye koymakta aciz kald1klanm ve 
bir nazariyenin uzerine dayand1g1 degi§ik prensiblerin arasm1 uyu§tur
mayi ba'§aramad1klanm gormu§ler ve bu girift probleme pratik bir c;o
zum getirmek istemi§lerdir. Boylece bu prensibi kabul ettikten, kanu
nun hukumlerini vaz'ettikten sonra, hakime bu ~eli§ik prensibler ara· 
smda bir uyum saglama yetkisini tamnn§lar ve hakimin; muhtelif de
gerlendirmeleri gozonunde tutarak, suc;un onemini, topluma etkisini 
ve san1gm suc;u i§ledigi andaki §ahsi durumlanm ve §artlanm, dikkate 
almasm1 ongormu§lerdir: Hakim; suc;un ve toplumun §artlanmn; su~-
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lunun ki§iligini nazar-1 itioa.ra almamayt gerektirdigini kabul ederse; 
su~lunun §ahsiyetini ihmal ederek cezay1 agirla§tmr. Ama su~lunun · 
§artlarmm su~luya ac1mayi icabettiren bir durum arzettigini goriirse, 
su~luya aclYarak hafif ceza ile cezalandmr. · 

Yeter ki bu ac1ma, topluma zarar verici mahiyyette olmasm. 

T8,$arlanan §ey hukuk bilginlerinin b~ans1z kald1khin konuda 
hakimlerin muvaffak olmalandtr. Qiinkii hakimin bu yetkiye sahib 
olmas1yla, onun tek tek ferdi durumlan hi~bir te'sir altmda kalmaksi
zm nazar -1 itibara alarak tedavl etmeye ~ali§rnasi kasdolunuyor. Hal
buki hukuk~ular bu maddeleri koyarlarken biitiin su~lan bir kerede 
halletmek, biitiin Qlaylara uygtilanabilir bir genel kaide koymak isti
yorlardi. Tasarlanan ve arzulanan buydu. Ancak bu tasan ve teori, ger
~ekle§ebilmi§ ve ba§anya ula§abilmi§ midir? Yoksa daha once hukUk
~ularm ba§ansizhkla neticelenen ~abalan gibi mi olmu§tur? Bu konuda 
ba§armm Ol~iisii, cez!mn su~u onleme ve su~lulann hlz1m kesme bakl
mmdan etkisidir. Ancak birbiri ·ardmca gelen ytlhirda i§lenen su~ ista
tistiklerine dikkatle bak1ld1gmda; kesinkes gorilliir ki, bu konuc;ia ha-. 
kimler de, aym teoriyi ortaya atan hukftk bilginlerinin ugradiklan ba
§anstzhga denk bir ba§ansizhkla kar§Ila§IDI§lardir. 

Vak1a hakimlerin ba§aracaklanm tahmin edenier, saghkh bir ol~iim 
yapamarni§lardir. Eger durumu, biraz daha iyi degerlendirip ol~ebilse
lerdi bu hataya dii§mezlerdi. Ger~i onlar, hukftk bilginlerinin ceza ko
nusunda saghkh bir teori olU§turmaktan aciz kaldlklanm biliyorlard1. 
Qiinkii hukuk bilginleri, ~eli§ik prensibleri gozetlemek ve tiim cez8Jar
da bunu ortaya koymak istiyorlardt. Bunu bildiklerine gore; aym yola 
gitmek zorunda biraktiklan ve istisnas1z her su~ta bu prensiblere riayet 
etmesini on gordiikleri hakimlerin ba§anh oimalanm nasll bekleyebi
lirler? Herhangi bir su~ta hakimin su~un agirllg1yla su~lunun hafif
lettirici §artlan arasmda; su~un aleyhine bir ahenk kurmas1 miimkiin 
miidiir? Yapacag1, sadece sugun oneminin gerektirdigi cezay1 imkan 
nisbetinde su~lunun §artlanna uyacak bir seviyeye indirerek su~tan 
fedakarhk etmektir. Su~luyu ag1r ceza.Iardan kurtaracak olan bu hii
kiim ise, toplumun giivenligi ve nizamm1 feda etmeyi hedef alacaktir 
ki; neticede su~lularm, cezayt onemsemeyip az1msama1arma ve bOylece 
su~larm a§Iri derecede artarak emniyetin haleldar olmasma vesile ola
caktir. Toplumun Islaht ve faydas1 i\!in konulmU§ olan ceza, bu tak
dirde toplumun bozulmasma vesile olacaktir. Binaenaleyh hakimin be
lirttigimiz §ekilde bu hiikmii su-i isti'mal etmesi ve be§eri hukftkun 
kendisini mecbur ettigi ezici §artlara gore hiikiim vermesi gerekecektir. 

Kanun, su~lunun durumuna gore cezamn hafifletilmesini ongormek
tedir. Acaba ne kadar onemli olursa olsun herhangi bir su~ta, hafifle-
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tici ma'zeretlerin bulunmamas1 kolay bir i§ midir? ,Juri, her zaman -i9in 
hafifletici bir unsur bulabilir. Bazen su9lunun gen9 ve yeti§mekte oldu
gunu, bazen ya§ll oldugunu one si.irebilir. Bazen SU\!a 1rz ve namus duy
gusunun neden oldugunu, hazen de su9u i§lemek mecburiyetinde kal
d1gm1 one si.irebilir. Kimi zaman kuvvetli mi.iessirlerin altmda i§ledigini, 
kimi zaman da siyasi ve milli duygulan dolay1s1yla su9u irtikab ettigini 
kabul edebilir, ki su9lularm ve avukatlann cebinde buna benzer ma'
zeretlerin Ustesi hie; de az degildir. Bu durumda hakim; kulag1m mi.i
dafaaya bkamk ve kapall tutabilir mi? Kalbini ·her ti.irli.i soylenenlere 
kapayarak ac1mazhk edebilir mi? Kafasm1 durdurup su9lunun §artla
nm di.i§i.inmezlikten gelebilir mi? Hele bir de bu ma'zeretler, gi.izel bir 
di.izen ve muntazam bir i.islub ic;erisinde takdim olunursa; hakim ken
disini bunlardan nasll kurtarabilir? Gerc;i kanun, hakimin hafifletici 
§artlan dikkate allp ac1mas1m normal kar§Ilann§tlr ama onu buna zor
lamami§tlr. Ne var ki; bu ho§ kar§Ilama, hakim bak1mmdan bi.iti.ini.iyle 
zorlama manasma gelir ve buna denktir. <;i.inki.i hafifletici §artlarm ka
bul edilmesi ve buna gore kanuni bir di.izenleme i~erisine girilmesi, 
hakim tarafmdan hafifletici §artlann esas almarak ceza mevzuu yapll
masl demektir. Binaenaleyh hangi hakim, suc;lunun bu hakkm1 kabul 
etmekten imtina edebilir veya te'sirli bir savunma yapabilmi§se vere
cegi cezay1 bu savunmaya dayand1rmaktan ka9mabilir? 

Kanun koyuculan, her ne kadar hakime bu yetkiyi tammakla tek 
tek olaylan ele alacag1 i9in hakimin ba§anya ula§acagmi bi.iyi.ik bir kuv
v.etle sanmi§larsa da, bu zannm hi9bir degeri olmami§tlr. Bilindigi gibi 
zan, ger9egi ortadan kald1rmaz. Vakm hakim, olaylan teker teker ele 
almaktad1r. Buras1 dogrudur. Ama o da ele allrken cezi hukuku bilgin
lerinin ortaya koyduklan cezaland1rma sistemine dayah esaslara gore 
ele almaktadlr. Bu sisteme gore hukuk bilginleri su9a ve su9luya bir
likte gozatmaktadlrlar. Hakim de aym §ekilde SU\!a ve SU9luya birlikte 
gozatmaktad1r. Hukuk bilginleri, c;ogu kere bu iki unsurdan birisini 
digerinin hakk1m korumak kasd1yla feda etmek istemektedirler. Ha
kim de aym §ekilde davranmaktad1r ve su9 ile su9ludan birini digerine 
feda edici bir davram§a tevessi.il etmemektedir. <;ogunlukla bu davra
lll§ hakimi, her iki.·~ini toplumun menfaatlanyla kar§I kar§tya getirip 
birini digerine feda etmesi · neticesiyle yi.iz yi.ize b1rakmaktad1r. 

Kald1 ki, hakime bu geni§ yetkiyi tamyanlar; onlarm hirer insan 
olduklanm unutmu§lardlr. insan tabiatmda sorumluluktan ka9mamn, 
bir gerc;ek oldugunu hatlrlarma getirmemi§lerdir. insan, tabiatl itiba
riyle iki sorumluluk altmda kalmak durumuyla kar§Ila§mca; ag1r so
rumluluktan ka<;m1r ve hafifini tercih eder. Ag1r sorumluluga kendi 
istegiyle veya mecbur kalmadan katlanmaz. Sorumluluk yi.iklenmekten 
veya b1rakmaktan ba§ka 91kar yolu olmad1gm1 anlamad1g1 si.irece, ag1r 
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sorumlulugu degil hafifini tercih eder. Hakim de normal olarak bir in
san oldugu ir;in, idam hiikmiinii vermeyi dii§iindiigii zaman mes'uliye
tin ag1rllgm1 hisseder ve genellikle bu hiikmii vermekten kar;m1r. idam 
yerine ag1r ~all§ma cezalan vermeyi tercih eder. Mahkuma ag1r hapis 
veya normal hapis cezas1 verme imkam varsa, ag1r <;ah§ma cezas1 ver
mekten ka<;Imr. Hakim herhangi bir §lithsa hapis cezas1 vererek hemen 
bunun infazm1 emretmekten s1kmtl duyar, am~ hapis cezas1 verip bu
nu te'cil ctmekten hi<;bir s1kmtl ve endi§e duymaz. Keza hakim, i§le
nen su<;un cezas1 ne olursa olsun, onu degi§tirme veya daha haflfini 
verme imkam bulunmad1g1 takdirde; o cezay1 vermekte sakmca gor
mez ve tereddiid etmez. Hakirnin, bu konuda kmanacak bir yam yoktur. 
insan tabiatmm geregi budur. insan tabiatlm degi§tirmek miimkiin 
olmad1gma gore, bu gerr;egi de gozden uzak tutmak dogru olmaz. Bir 
ki§iden tabiat1 di§mda bir §ey istemek demek; neticesi ba§ansizllk · ve 
hiisran olan ve miimkiin olmayan bir §eyi istemek demektir. 

Yukardan beri anlattlklanmizdan §U neticeyi <;Ikarabiliriz : 
Kanun koyucular, hakimler yoluyla ceza problemini pratik olarak 

iyile§tirmek istemekle biiyiik bir ba§ansizllga giri§mi§lerdir. Bu ba§a
nsizllgm iki belirtisi vard1r : Her ikisinin de ayn ayn onemi ve etkisi 
bahis mevzuudur. 

a - Bu yetki, asli cezalann tatbikini onlemektedir. ~oyle ki, ha
kimlere cezalan ser;me konusunda tam yetki tammak ve sur; i<;in as1l 
olarak konulmU§ bulunan cezay1 ba§ka bir ceza ile degi§tirmek hakkl 
verilmekle, asli ceza ortadan kaldmlml§ ve ilga edilmi§ duruma dii§
mii§tiir. Zira soyledigimiz gibi, hakimin online hafifletici kap1lar ka
panmadlgl siirece, §iddetli cezalan vermeye yana§mamaktadir. Hafif
letici unsurlann kap1s1m kapatmak ise, r;ok ender rastlanan bir haldir. 
Hakim ihtiyati olarak hafifletici cezay1 tatbik etmek imkamna sahib 

· oldugu siirece, o su<; i<;in konulmu§ bulunan asli cezay1 uygulamamak
tadir. Mesela idam cezas1; bugiin nadiren i§lenen yirmi tiir sur; ir;in 
konulmU§ bir cezad1r. Bu yirmi kategorideki sur;lardan birisi de bldiir
me sur;udur. Oldiirme sur;una verilecek ceza idamdir. Ki giinde yakla§lk 
olarak dokuz fiilde tam oldiirme, dordiinde bldiirmeye te§ebbiistiir. 
1936- 1937 senesi istatistiklerinde bldiirme veya oliime te§ebbiis sur;
larmm sayJ81 3.093 idi. 1938- 1939 y1lmda bu rakkam 3.211 e <;Iktl ki bu 
tehlikeli bir artl§tlr. Bir y1l ir;erisindeki bu artl§, idam cezasmm r;ok 
ag1r olmasma ragmen tatbikinde §iddet gostermeyi gerekli k1lar. Bunun 
neticesinde sebepleri ne olursa olsun cezamn §iddetinin su<;u ortadan 
kald1rmas1 ieab eder. Ama oniimiizdeki istatistikler ne yaz1k ki, aklm1 
bngbrdiigiini.1 ortaya koymamakta ve bizi,. e§yamn mantlgmm gerekli 
kild1g1 sonur;tan ba§ka bir sonuca sevketmektedir. Goriiyoruz ki; ceza, 
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ne kadar §iddetli olursa olsun su~ stirekli artmaktadu·. 1936- 1937 y1lmd<.t 
stirekli olarak ag1r htiktimler azallrken, ag1r ceza mahkemeleri 
148 sue; dosyasmm idami gerektiren ttirden suc;lar oldugu gerekc;esiyle 
aynlmasm1 kararla§tlrmi§tir. Bu davalarda 222 ki§i suc;lu ve samk ola
rak yer almaktadlr. 

Ag1r ceza mahkemeleri, bu 222 ki§iden sadece 17 sine idam cezasi 
vermi§tir. Geriye kalanlarm idam cezasm1 ba§ka cezAlara c;evirmi§tir. 
Bu demektir ki; idam cezas1 verilmesi gereken su~lardan % 7,6 ora
nmda ceza htikmolunmu§tur. 1937- 1938 senesinde ag1r ceza mahke
meleri 137 dosya hakkmda idam cezas1 verilmesi gerektigini belirten 
yaz1yla birlikte digerlerinden aYJrdL Bu davalarda samk olarak suc;la
nanlann say1s1 181 idi. Ancak bunlarm arasmdan 16 ki§iye idam htikmti 
verildi. Geriye kalanlarm idam cezas1 ba§ka cezalara c;evrildi. Bu de
mektir ki; idam cezas1 verilmesi gereken suc;lann ancak % 8,8 ine bu 
ceza uygulanabilmi§tir. 1938- 1939 yarg1 senesinde ceza mahkemeleri 
kurulu, 150 dosyay1 idam htikmti verilmesi gerekc;esiyle digerlerinden 
ay1rm_I§tlr. Bu davalarda samklarm saYJSI 206 idi. Bu 206 samktan sa
dece dokuzuna idam cezas1 verildi. Geriye kalanlara, hafifletici sebep
ler nedeniyle idam cezas1 hafifletildi. Yani bu yllda idam cezas1 veril
mesi gereken su~lardan ancak % 4,3 tine bu ceza uygulanmi§tir. 1939 
- 1940 y?,rgi y1lmda ise ag1r ceza mahkemeleri kurulu, 148 dosyay1 idam 
htikmti verilmesi gerekc;esiyle ay1rd1. Bu davalarda samklann say1s1 195 
tir. Bunlardan sadece 6 sma idam cezas1 verildi. Geriye ka1anlar, hafif
letici nedenlerle idam cezasmdan ba§ka cezalara c;arptmld1Iar. Yani bu 
y1l ic;erisinde de idam1 gerekli k1lan suc;lardan sadece 7c 3,1 ine ceza 
htikmti uygulanml§ oldu. ' 

Ardarda gelen bu dort sene ic;erisinde idam cezas1 verilen suc;Iarm 
ortalama oram % 5,9 dur. Bu oranm dti§tikltigti sadece katl hadisele
rine verilen idam cezalarmda degil, kanunun idam cezas1 verilmesini ge
rekli buldugu suc;lara goredir. 

Eskiden idam htiktimlerinin oranmm daha ytiksek oldugu saml
mamahdlr. <;tinkti istatistikler gosteriyor ki, bu oran 1926- 1927 sene
sinde % 5,7 idi. Mtiteakib senede ise % 2,9 idi. Gorilltiyor ki bu sistem; 
dtizeni daha da bozuk, gtiveni daha da endi§e verecek hale sokmakta
dlr. Belki de kanun koyucu, birgtin neticenin bu noktaya gelecegini dti
§tinmemi§ti!'. Eger bOyle bir §ey olsayd1, ag1r cezalara hafifletici cezalar 
verme prensibinin kabultine mtisamaha gostermezdi elbette. 

Yukarda anlattig1m1z ger~ekler gosteriyor ki; idam cezas1 gec;ersiz 
hale gelmi.~tir. Hemen hemen bu ceza, kanunda kabul edilen kag1t tize
rinde yaz1h ama gerc;ekte mevcud olmayan bir cezad1r. 

idam cezas1yla ilgili soylenilenleri, mtiebbed ag1r c;all§ma cezas1yla 
ilgili olarak da soylemek mtimktindtir. Mftebbed a1?;1r c;ah§ma cezas1, 
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hemen hemen asli bir ceza olarak degil de idam cezasmm yerine gec;
mek iizere tatbik olunmaktadir_ 

1936- 1937 senesindeki ag1r ceza mahkemelerinde verilen ceza ista
tistigine goz attlgimizda; goriiriiz ki, bu mahkemelerin verdikleri mii-. 
ebbed ag1r c;all!}ma cezasmm tiimii 114 tiir. Bu 114 ki!}iden 19 una mii
ebbed agin;all!Jma cezas1 kendi suc;lannm asli cezas1 olarak verilmi!}tir. 
Geriye kalan miktar ise, idam cezasmm yerine gec;en bir ceza olarak 
konulmu§tur. 1937 - 1938 senesinde ise, miiebbed ag1r c;all§ma cezas1 
giyen mahkumlarm say1s1 121 dir. Bunlardan 48 inin asli cezas1 miieb
bed ag1r cezad1r. Geriye kalanlar, idam cezasmdan bu cezaya c;evrilmi§ 
olanlard1r. 1938- 1939 yllmda miiebbed ag1r c;all!}ma cezas1 verilenle
rin say1s1 114 tiir. Bunlardan 33 iiniin asli cezas1 budur. Geriye kalan
lannki lse, idam cezasmcian hafifletici sebeplerle bu cezaya c;evrilmi§
tir. 1939- 1940 ylllarmda miiebbed a~r c;all§ma cezas1, asli ceza olarak 
verilmi§, gerlye kalanlar da idam cezasmdan bu cezaya c;evrilmi§tir. 

Ag1r ceza mahkemeleri miiebbed ag1r ceza hiikmiinii ancak §artla
nn uygun olmadigi oldiirme suc;lanyla, idam cezas1 verilen oliim suc;la
rma te§ebbiis eylemlerinde asli ceza olarak vermektedirler. Geriye ka
lan cinayet suc;larmda ise ag1r miiebbed hapis cezas1 verildigi haller 
enderdir. istatistikler g6steriyor ki; 1936- 1937 ve 1937- 1940 y11larmda 
miiebbed agir c;all§ma cezasl, oldiirme ·ve oliime te§ebbiis suc;lan ic;in 
verilmi§tir_ Geriye kalan be§ ki§iye de bu ceza, hirsizllk suc;undan do
lay! verilmi§tir. 

Miiebbed ag1r c;all§ma cezasmm, §artlarma uygun olmad1~ oldiirme 
suc;larma asli ceza olarak tatbik olu§ nisbetini de kolayca ortaya koya
bililiz. Bu nisbet 1936- 1937 senesinde % 7,8 dir. 1937- 1938 senesinde 
% 15,7 ve 1938- 1939 senesinde % 8,9 dur. 1939. ~ 1940 senesinde 
% 12,9 dur. Bu dort senenin ortalamalan ise % 11,3 tiir. 

Katie te§ebbiis suc;larmda, miiebbed ag1r c;ah§ma cezasmm uy
gulanma nisbetini belirlemek biraz giic;tiir. Qiinkii istatistikler mahke
menin say1s1m ozet olarak vermekte ve miiebbed ag1r c;all§ma cezas1 
gerektirenle gerektirmeyeni ay1rmamaktad1r. Biz bu oramn oldiirme 
suc;lannda artacagm1 degil, eksilecegini kabul ediyoruz. Mesela 1936-
1937 y1lmda 438 ki§iye oldiirmeye te§ebbiis suc;larmdan ceza verilmi§tir. 
Bunlardan sadece dordiine miiebbed ag1r hapis cezas1 hiikmolunmu!}tur. 

Hirsizllk suc;Ianna gelince, bu oran hemen hemen yak gibidir. Me-' 
sela 1936- 1937 senesinde 128 'ki§i bu cezaya c;arptmlmi§tlr. Kanunun 
ac;1k hiikmii geregince bunlara ag1r miiebbed hapis cezas1 verilmesi ge
rekirken, hie; birisine bu ceza verilmemi!}tir. 1937- 1938 senesinde 124 
ki§i bu sw;tan · cezalandmlmi§tlr. Bunlardan sadece ikisine asli cez~ 
olarak miiebbed ag1r c;ali§ma cezas1 verilmi§tir. Yani bu yllm oram 
% 1,6 d1r. 1938- 1939 senesinde 147 ki§iye bu suc;tan dolay1 ceza veri!-
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mi§, bunlardan sadece ugune asli ceza olarak ag1r muebbed gall§ma 
cezas1 hukmolunmu§tur ki bu senenin oram da % 2 dir. 1939- 1940 se
nesinde 148 ki§iye ceza verilmi§, bunlardan hi<;birisine muebbed ag1r 
gall§ma cezasl hukmolunmaml§tlr. E;lu halde istatistikler gosteriyor ki; 
h1rs1zhk su<;larmda miiebbed ag1r gall§ma cezfus1 asli ceza olarak orta
lama % 0,9 nisbetinde verilmektedir. 

idam ve muebbed ag1r gall§ma cezalan uygulanamaz hale gelmi§ 
ise de, muvakkat ag1r gall§ma ve hapis cezalan da aym akibetten ken
dini kurtarabilml§ degildir. <;iinku muebbed agir gah§ma cezasl veya 
hapis cezas1 verilmesi gereken 'SU<;lar, sulh ceza mahkemelerine havale 
olunmaktad1r. Burada sugun durumuna gore cezas1 tebellur etmekte
dir. Eger samgm belirli ma'zeretleri ve hafifletici §artlan mevcud ise; 
mahkeme, karanm ona gore vermektedir. Umumiyetle bu mahkemelere 
havale edilen dosyalardan gogunlugu ceza mahkemelerine havale edi
len dosyalarm yansm1 i§gal etmektedir. Bu demektir ki; yakla§Ik olarak 
i§lenen suc;larm tigte birine hapis cezas1 verilmektedir. Halbuki bu SU<;
larm asli cezas1; ag1r muvakkat gall§ma veya hapis cezas1d1r. ( ... ) 

Boylece gortiluyor ki, ceza mahkemelerinin verdigi hiikiimler kotii 
bir netice ile sonuglanmaktadir. Mesela, suc;u idam1 gerektiren suglu
lardan ancak % 6 s1 idam olunabilmektedir. Ag1r miiebbed gall§ma ce
zasi, ancak baz1 suglarda asli ceza olarak uygulanmaktad1r. Diger bir 
k1smmda ise bedeli ceza olarak % 11,1 nisbetinde uygulanmaktadir. 
Muvakkat <;:all§ma ve hapis cezas1, ancak % 35 nisbetinde konulmu~ 
bulundugu suglara tatbik olunmaktad1r. Kald1 ki, bu suglann yans1 da 
hafif cezalarla atlatllmaktadir. Arta kalan % 30 nisbetindeki suglar 
da hafif cezalarla gegi§tirilmektedir. 

Bu a~Ikladiklanmizdan anla§Illyor ki; suglarm cezalandmlmas1 
derece derece dti§mektedir. idarri suguna agir muebbed c;all§ma; gall§ma 
suguna, agu· muvakkat gall§ma cezas1 veya hapis cezas1 verilmektedir. 
Bu iki hapis cezasmdan da hafif hapis cezasma inilmektedir. Oyle sam
yorum ki, bu agiklamalanmizla asli cezalarm ne kadar uygulanamaz 
hale getirildigi ortaya <;Ikilll§ oluyor. Bu cezalarm uygulanamayi§mm 
nedenini, biitiin detaylanyla ortaya koymu§ bulunuyoruz. 

b --- Cezalarm hafifle§tirilmesi temayillii 
Dedik ki : Kanun, her ceza igin ve her sug igin iki s1mr koymu§tur. 

Smmn birisi cezanm en ag1r noktasma, digeri de en hafif noktasma 
<;1kar ve iner. Bu iki sm1r arasmda cezaJI. takdir etme hakk1 da hakim
lere verilmi§tir. Ne var ki, gogunlukla hakimler cezamn hafifini tercih 
etmektedirler. Bunun da yukarda belirttigimiz gibi baz1 nedenleri vard1r. 

Ben bu noktada resmi istatistiklerin di§mda bir soz soylemek iste
miyorum. 1936- 1937 senesinde 1165 ki§iye muvakkat ag1r 9all§ma ce
zasi verilmi§tir. Bu mahkumlardan ad1 ge<;en cezanm en alt smmyla 

( 
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cezalandmlmi§ alanlarm - ki bu iir; senedir- aram 7o 23,2 dir. On 
sene ile anbe§ sene arasmda degi§en ceza goren mahkumlarm aram ise 
% 15,4 tiir. Cezanm artalama hiikmiinii giymi§ alan mahkumlarm oram 
% 51,4 tiir. Aym y1l i9erisinde 744 ki§iye ag1r hapis cezas1 verilmi§tir. 
Bu cezamn en alt smm alan 3 senelik hiikiim giyenlerin aram 7o 58 dir. 
On sene ile anbe§ sene arasmda degi§ik hiikiim giyenlerin nisbeti ise 
% 1,8 dir. 

· Cezamn artalama haddinin htikmalundugu mahkumlann say1s1 ise 
% 40,2 dir. Aym y1l 40.090 ki§iye hapis cezas1yla birlikte 9all§ma cezas1 
verilmi§tir. Bunlardan ii9 ay veya daha az htiktim giyenlerin oram : 
% 56,3 tiir. Uc_: ayla bir y1l arasmda degi§en htikiim giyen mahkumlarm 
aram ise %. 32,4 tiir. Bir y1l veya daha fazla htiktim giyen mahkumlarm 
nisbeti ise % 11,3 ttir. Ayn1 y1l 23.925 ki§iye hafif hapis cezas1 verilmi§tir. 
Bunlardan ti~ ay veya daha az hapis cezas1 giyen mahkumlann oram 
% 99,6 d1r. Doksan gtinden fazla htikiim giyenlerin aram ise 7o 0,4 ttir. 

1938- 1939 senesinde muvakkat ag1r r;all§ma cezasmm en alt siru
rmda htiktim verilen mahkumlarm, ttim mahkumlara nisbetle oram 
% 8,9 dur. On y1l ile onbe§ y1l arasmda degi§en siirelerle htikiim giymi§ 
alan mahkumlann nisbeti ise 7o 13,4 tiir. Bu su9un normal cezas1 ile 
tecziyeolan mahkumlann nis'heti ise % 37,7 dir. Aym y1lda ag1r hapis 
cezas1 giyen mahkumlardan, bu cezamn en alt smmyla cezalandmlan
larm say1s1 % 69,3 ttir. On sene ile onbe§ sene arasmda degi§en htiktim 
giyen mahkumlann oram ise % 1,6 d1r. Normal ceza giyen mahkum-
larm nisbeti ise % 29,1 dir. · , 

Aym y1l hapis ve r;all§ma cezas1yla birlikte hafif hapis cezas1 giyen 
mahkumlarm oram 1936 - 37 y1lmdaki oranm hemen hemen aymdtr. 
i§te yalan soylemesi kabil olmayan istatistiklerin dili. Gortiliiyor ki; 
mahkemeler; ag1r ceza vermekten kac;mmaktadirlar. Mahkemeler nor
mal ceza vermektense, daha hafif cezalarla sw;lan ger;i§tirmeyi uygun 
gormektedir ler. 

E}imdi biittin bunlardan sanra unutmamahy1z ki; ceza, asli cezamn 
yerine ba§ka bir ceza verilmekle, onceden de bir kere daha h::~fifletilmi§ti. 
Bu demektir ki; mahkemeler, cezalan iki kere hafifletmektedirler. Bi
risinde cezay1 ser;erken veya mahkumun hafifletici §artlanm gozoniin
de tutarak ceza verirken; digerinde de cezay1 takdir edip kesinle§tirir
ken cezalan hafifle§tirmektedirler. 

Yukarda gordtik ki; mahkemeler, samklara su9lan i9in kanulmu§ 
bulunan asli cezay1 uygulamamaktad1rlar. Mtimkiin mertebe cezay1 ha
fifletmeye yonelmektedirler. Bunun onemli btiytik bir sebebi vard1r : 0 
da kanunun; cezay1, usland1rma ve engelleme vas1tas1 olani.k kabul edip 
su9lunun §ahsiyetinin ve ir;inde bulundugu §artlarm cezaland1rmada 
etkili oldugu gorti§tinti benimsemesidir. Hakim, ceza verirken onemli ve 
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onemsiz suc;larda bu iki prensibi e§it derecede gozoniinde bulundurmak 
zorundad1r. Zira kanun, toplumun yap1sm1 yakmdan alakadar eden 
onemli su~larda, islam hukukunun yaptlg1 gibi sarugm ki§iligini bir 
kenara koymay1 kabul etmemi§tir. Yukarda soziinii ettigimiz her iki 
prensib birbirinin z1ddld1r. Sw;u engelleme ve suc;luyu usland1rma; ce
zarun agirla§tlnlmasmi gerektirir. Sarugm ki§iliginin nazar-1 itibara 
almmas1 ise, cezamn hafifle§tiril~esini gerektirir. Hakim; bu c;eli§kiyi 
ortadan kaldlrmak ic;in, hic;bir §ey yapamaz. Ancak mumkun mertebe 
iki prensibi uyu§turmaya \!ah§lr. Ancak b'u uyu§turma ameliyesi esna
smda; her zaman sugludan yana bir yon c;izer. c;unkii maddesi ve ma
nasiyla kar§ISmda duran ve kendisinden §efkat, merhamet bekleyen, 
§artlanm a~1klayan, durumunu ortaya koyan bir ki§i bulunmaktadir. 
Toplum ise boyle bir ki§ilik halinde ortaya ~1kmamaktad1r. Samgm men
faatinin ortaya g1k1p temsil edildigi nisbette, toplumun menfaatl mah
kemenin oniinde ve hakimin kar§lSmda biitun guciiyle temsil edilme
mektedir. Bu da samgm dikkate almd1g1 olgude, toplumun menfaatinin 
dikkate ·almmayl§l neticesini dogurmaktadlr ki; i§te bizim cezalarm 
uygulanamayi§mda ve tahfifinde gordugumiiz hataya en biiyiik sebep 
budur: · 

Cezalar, gerek §imdi gerekse eskiden suc;lar ve suc;lularla sava§mak 
ic;in konulur. Belirli bir f.iilin yasaklanmas1 istendigi zaman halkm o 
fiili i§lemekten vazgec;mesini garantileyecek olgude cezalar vaz'olunur. 
Eger ceza, halkm yasaklanan fiili i§lemekten vazgec;mesini saglami§sa; 
gayesini ger~ekle§tirmi§ ve ba§anh olmu§ demektir. Ama halkm ya
saklanan fiili i§lemesini onleyememi§se yoneticilerin 0 cezadan daha 
ag1r ve korkutucu cezalar koymalan gerekir. 

Herhangi bir cezanm, ba§anh olup olmama.Smm en saglam ve ya
mlmaz Olgegi suc;lular ve sue; iizerindeki etkisidir. Eger suc;lularm.1ay1si 
azahr ve suc;lar artmazsa; ceza ba§anh olmu§ demektir. Suc;larm ve 
suc;lularm saylSI artarsa; ceza ba§ariSizhkla sonuc;lanmi§tlr ve onun ye
rine suc;Iular1 korkutacak, sindirecek ve suc;u i§lemekten ahkoyacak bir 
ba§ka cezanm konulmasl 'gerekir. 

M1s1r ceza kanununun idam, muebbed ag1r c;ah§ma, muvakkat ag1r 
gah§ma, a~r hapis, hafif hapis ve 1slah evlerine gonderme cezalan koy
dugunu biliyoruz. ~imdi bu cezalar.m, hangi noktaya kadar ba§anll ol
dugunu ve bunun suc;larla suc;lular iizerinde ne gibi etkiler yapt1gm1 og
renmeye gah§ahm. Yukarda soyledigimiz cezalar, her ne kadar say1 
bak1mmdan fazla iseler de, temelde iki ana ba§hk altmda toplamlabilir. 
Bunlar genel hatlanyla idam ve hapis cezaland1r. 

idam cezas1, §iiphesiz ki sindirici ve korkutucu bir cezad1r. Bu ceza 
vukuu gok az mumkun olan suc;lar ic;in konulmu§tur. Gftnliik hayati
mizda idam cezas1 verilecek suglar, ancak oldurme ile sonuc;lanan sue;-
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lardtr_ Yukarda istatistiki rakkamlarla kanunda idam cezas1 verilmesi 
icabeden suc;lara, idam cezasmm ne derece uygulandtgmt ac;tklamt§tlk. 
Ve demi§tik ki: Ortalama olarak kanunen idam cezas1 verilmesi gere
ken suc;larda, bu cezanm uygulandtg~ mahkumlann say1s1 % 6 dan daha 
azdtr. Bu nisbet <;ok kuc;uk olmas1 hasebiyle, suc;lulan suc;a te§vik et7 
mekte. ve korkutucu bir rol oynamamaktadtr. Kaza organlanyla ili§kisi 
bulunanlar bilmektedirler ki; bugun katil, suc;u i§ledigini itiraftan hie; 
c;ekinmemektedir. Onu alakadar eden huslis, idam cezasmdan kurtu
lup diger cezalan c;ekmek uzere hakimin §efka.t ve merhamet damarla-

1 

nm harekete getirrnektir ki genellikle istedigi de olur. 
Ben, katillerin ve kan dokucUlerin ma'zeretlerinin nastl kabul edil

digini anlayamtyorum. Onlar kurbanlarmm ozrunu kabul ediyorlar mt?. 
Onlar penc;elerine dli§enlere actmazlarken; biz orilara nastl actyabiliriz? 
Katil; oldururken kalbinde zerre miktan bir merhamet ve actma duy
gusu bulunmadtgma gore, katl fiilini isteyerek, planlayarak ve prog
ramlayarak i§ledigine gore; biitiin bunlardan sonra hangi §art ve hangi 
durum nazar-1 itibara almarak bizim onlara actmamtz ve merhamet 
etmemiz dogru olabilir? Kavrayamtyorum. Kanun, zehirleyerek oldiir~ 
me ile onceden planh ve programh olarak oldiirme arasmda, bir ba§ka 
suc;la birle§ik olarak veya kendiliginden suc;u i§leme arasmda bir aymm 
yapttgma gore; bu tiir suc;larla, onceden planlanlp vasttasl ve aletleri 
hazirlandtktan sonr·a i§lenen suc;lar arasmda bir tefrik yaptlgma ve 
birincisine idam, ikincisine de agtr c;ah§ma cezas1 verdigine gore; bu iki 
degi§ik sue; arasmda nas1l bir birle§tirmeye gidebilir ve aym cezay1 uy
gulayabiliriz? 

(. ...... ... .. .. ......... . ) . 

Mahkumlar, genellikle saghkh ve c;all§abilir giic;te olan ki§ilerdir. 
Bunlarm hapishanelere tlkilmast, c;ah§ma giic;lerinin muattal hale ge
tirilmesi demektir. Kullamlmast ve toplum tarafmdan faydalamlmasi 
miimkiin alan biiyiik . bir enerjinin kayb1. demektir. Eger bunlan uslan
diracak ve ba§kalarml da sue; i§lemekten allkoyacak ba§ka cezalandtr
ma metodlan uygulansa toplum elbette ki bunlarm enerji ve iiretimin
den istifade eder. 

fluphesiz ki toplum ic;erisinde, sindirici ve engelleyici rol oynaya
bildigi halde su<;lunun enerjisini c;ah§amaz hale getirmeye sebeb alan 
ve suc;la sava§ta biiyuk ve etkili roller oynayan cezaland1rma metod
Ian da vardtr. Mesela sopa cezas1. Bu cezamn uygulanmas1 halinde ge· 
nelhkle mahkum iiretimden etkilenmez, gunlUk i§ini yerine getirmek· 
ten geri kalmaz. Bunun yams1ra ceza, toplum iizerinde biiyuk te'sir 
uyandmr. 

Hapishane idareleri mahkumlann c;ah§ma yetenegini kuUanmak 
ic;in c;aba harcami§larsa da, §U ana kadar c;ok az say1da mahkum c;all§-
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t1rmamn otesinde bu noktada ba§anh ad1mlar atllmami§tir. Bu c;ok az 
say1da gall§abilen mahkumlarm di§mda kalan mahkumlar, gunluk ha
yatlanm hi<;bir §ey yapmadan yiyerek, igerek ve devlet hesabma giyi
nerek ttiketip gitmektedirler. 1938- 39 senesinde hapishane idareleri ic;in 
yakla§Ik olarak 862.125 M1s1r liras1 para harcanmi§tlr. Bunun takriben 
150.000 mislr liras1, mahkumlara hizmet eden bak1c11ara odenen parad1r: 
:;>u halde devlet butc;esi, yakla§Ik alarak y1lda mahkumlara 532.125 lira 
miktannda bir yuke katlanmaktad1r. Bunun bir de taplumun mahkum
lann iiretimden allkanulmas1 vesilesiyle kaybettigi geliri ekleyecek alur
samz, en biiyuk kay1p aldugu goriiliir. Farzedelim ki; her mahkum, yll
da 25 rn1s1r lirasma balig alan y1lhk bir iiretimde bulunabilsin. Bu tak
dirde hapis cezasm1 uygulamak ugrunda milletin zaran y1lda 2.582.285 
M1s1r lirasma balig olmaktad1r. 

Eger hapis cezas1 sadece maddi zararla kahp bunun yams1ra mah
kumlann 1.slah almasma sebep alabilseydi; bu maddi zarara katlan
mamiz taplum alarak belki de miimkundii. Ama bu ceza, gergekte ko
tiiyii iylle§tirecek yerde, iyiyi kotiile§tirmekte ve her giden gun kotii
lerin, bazuklarm say1sm1 artt1rmaktad1r. Zira hapishanede suc;lulugu 
all§kanllk haline getiren ve anun ge§itli metadlanm ogrenmi§ alan suc;
lularla, bir ttir Sllc;ta i{ltisas kazanmi§ suglulan birle§tirmektedir. Bun
larm yams1ra ag1r sue; i§lemi§ suc;lularla adi suc;lar yanyana gelmekte
dir. Aynca gerc;ekte suc;lu olmay1p ta kanunun yanll§ degerlendirme
siyl~ veya hukuki hata ile suc;lu kabul edilen ki§ilerle bu suc;lular aym 
yerde taplanmaktad1r. Silah ~a§Imak yahut da belirli miktarda bugday 
arpa ekmek veya ihmal ve hata sanucu dogan suglardan hiikiim giymek 
gibi. i§te gei]itli s1mftan ve tiirden sue; i§leyen suc;lulan, boylesine aym 
kategaride birle§tirip aym yerde taparlamak, bunlann arasmda suglu
luk mikrabunun yay1lmasma vesile alur. Qe§itli sue; metadlanm bilen 
suc;lu; diger arkada§larma da suc;un usullerini ogretmekten imtina et
mez. Gerc;ek suglular, budala arkada§larmm daima kullanabilecekleri 
verimli bir arazi olu§turmasml becerirler. Boylece hapishaneye girer
ken s~5a yatkm almayan bir c;ak ki§i, hapishaneden g1karken suga yat
km alarak 91kar. 

Gozlemlet gostermi§tir ki; orfen sue; almad1g1 halde kanunen sue; 
alan izinsiz silah ta§Imak veya benzeri suc;lardan hapishaneye giren bir 
ki§i, mahkum almazdan evvel suc;lulardan nefret eder ve anlara kar§I 
ha§gi:.iriilu almazken, hapishaneden 91kt1gmda suc;a ve suglulara kar§l 
hayran alarak gikmaktadirlar. Bu ise, hakimlerin itibari sw;:Iarda ger
c;ek sw;:lu ruhu ta§Irnayan ki§ilere, hapis cezas1 vermekten gekinmele
rine vesile olmu§tur. Kald1 ki suc;lu, eger bu suc;unu ilk defa i§liyarsa 
birinci defa cezay1 te'cil etmektedirler. <;iinku hapishaneye girerken 
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tam bir su<;:lu ruhuna sahip almadan girip aradan <;Iktlgmda butUnuyle 
sue; metadlanm ogrenerek c;1kmasmdan endi§e etmektedirler. 

~u halde 1slah ve egitim metadu alarak kabul edilen hapishane, rea
litede hie; de bOyle degildir. Hatta bunun tersine, c;e§itli sue; metadlan
mn ogretildigi ve bazgunculugun yay1ld1gl bir enstitUdur. Nitekim dev
let, bu durumun tehlikesini farketmi§ ve bu kusurdan. kurtulmanm yal
lanm aramaya ba§lami§tlr. 

Ancak ne gibi ISlahat yap11lrsa yap1lsm; mesele temelden ele alm
mazsa ba§anll alamaz. Bugun hapishanelerin, sue; tUrlerine ve mahkum
lann y~a§lanna gore ay1rdedilmesi goru§u artaya atllmaktad1r. Bu ayi
nm da farkll bir neticeye gi:itUrmez. Zira aym suc;u i§leyenleri aym 
hapishanede taplamakla, kimileri suc;tan habersiz mubtedi alarak araya 
girmi§, kimileri de sw;:un ustas1 haline gelmi§ olarak oraya girmi§ ala
caklarmdan ve bunlann birbiriyle ihtilatmdan neticede c;1kacak kaba
hatlar aslmda tedavi edilmek istenen hastallgm kendisidir. Genc;leri bir 
hapishanede, yeti§kinleri bir ba§ka hapishanede toplamak da c;are de
gildir. istatistikler gosteriyor ki; suc;lularm c;agu genc;lerdir. Mesela 1938 
- 1939 yarg1 y1lmda mahkum alan genc;lerin say1s1 55.277 dir. Bu da tap
lu mahkum alan suc;lulann saylSlnm % 60 1d1r. Bunlardan 15.050 si 16 
ile 20 ya§lan arasmdad1r. Genc;lerden sue; i§leyenlerin say1s1, ya§ll ve 
arta ya§hlardan fazlad1r. ilk defa hukum giyen genc;lerin, onceden hu
kum giymi§ alan ya§lllarla /aym yerde bulunmalan; birincilerin, ikin
cilerin ahlak1m bazmas1 ic;in yeterlidir. 

Aslmda hapis cezas1, sindirici ve karkutucu bir ceza olarak konul
mu§tur. Ama realite gostermi§tir ki; suc;lularm ruhunda ve kafasmda 
hapis cezasmm onleyici hic;bir fayda ve etkisi sozkonusu olmamaktad1r. 
En ag1r hapis cezas1 alan; ag1r c;ah§ma cezas1 verilenler daha hapisten 
c;1kar c;1kmaz, tekrar sue; i§lemekte ve hemen hapishaneye donmekte
dirler. Eger en ag1r ceza sindirici ve etkili alabilseydi, bu suc;lularm tek
rar sue; i§leyip hapishaneye donmesi mumkun almazd1. 44 nalu istatistik 
rakamlan gosteriyar ki, 1938-39 senesinde ag1r c;all§ma cezasma mah
kum alanlarm % 45 i hapishaneden c;1kmca tekrar sue; i§lemi§lerdir. Ha
pisten c;Iku~lanyla sue; i§leyi§leri arasmdaki sure 15 gunle bir y1l ara
smdadir. Yine hapishaneler idaresinin yaymlad1g1 44 nalu i.Statistik 
gostermektedir ki; erkek 1slah evlerine gonderilmek uzere hukum gi
yenlerden % ·43 u, ISlah evlerinden c;1kar c;1kmaz tekrar aym suc;u i§le
mektedirler. Sue; i§leyi§leriyle hapishaneden c;1k1§ tarihleri arasmdaki 
sure ise 21 giinle bir sene arasmdad1r. Kald1 ki Islahevlerine gonderilme 
cezas1, karkutucu ve sindirici olmak gerekir. Buradan c;1kan suc;lu, tek
rar aym suc;u i§lememeye kararh alarak c;Ikmi§ olmahd1r. 
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Hapishaneler idaresinin 47 nolu takririnde yer alan istatistikler de 
gosteriyor ki; erkek 1slahevlerinde bulunan mahkumlardan iic;te birl, 
buraya ikinci, iic;iincii ve dordiincii defa girmi§ olan mahkumlard1r. 
Hapishaneler idaresinin ne§rettigi 46 nolu istatistik rakamlar da hapis
hanelerin genellikle su~lularm ruhunda yer ettigi psikolojik duyguyu 
ortaya koymaktad1r. ~oyle ki, 1938- 1939 y1lmda Islahevlerinde bulunan 
mahkumlarw yansm1, daha onceden be§ ile on kere sue; i§lemi§ sabl
kalllar te§kil etmektedir .. Uc;te hire yakm bir miktan da, sab1kas1 on ile 
onbe§ civarmda olan suc;lulard1r. Geriye kalan suc;lularm c;ogunlugunu 
da; sab1kas1 25 ile 40 arasmda olan sw;lular te§kil etmektedir. ~u halde 
hapishaneler, suc;lulan gerc;ek manada korkutabilse ve bir daha sue; i§
lememelerini saglayabilseydi bir suc;lu, aym su~u onbe§ kere yirmi kere 
hatta k1rk kere tekrarlamay1 dii§iinebilir miydi? 

Hapishaneler idaresinin 43 nolu takririnde yer alan istatistikler de 
gosteriyor ki;_ erkek 1slah evlerine geri gelen sab1kahlardan c;ogu, oradan 
c;1ktlktan sonra tekrar donmektedirler. Bunlarm say1s1 her giden y1l 
artmaktad1r. Mesela 1916 senesinde 1slahevlerine don_enlerin oram, ora
daki mahkumlann tiimiine nisbetle % 10,8 dir. 1926 senesinde bu nisbet 
% 20,6 ya yiikselmi§tir. 1936 Jllmda ise bu oran % 38,7 ye c;Ikmi§tir. 

Bu da gosteriyor ki; hapis cezas1, suc;lunun iizerinde bir etki yap
mak §Oyle dursun, he_r giden y1l su~lan daha fazla arttlrmaktadir. Bu 
tekerriir eden suc;larm say1s1 1935- 1936 senesinde 872 iken 1936-1937 
senesinde 939 a ve ondan sonraki sene de 1023 e c;Ikml§tlr. Bu suc;lar, 
genellikle miiteaddit defa sablkasl olan suc;lular tarafmdan i§lenrni§tir. 

Hapis cezas1; korkutucu ve sindirici olmak §Oyle dursun, mahku
mun ruhundaki sorumluluk duygusunu y9ketmekte ve onlara tenbelligi 
a§Ilamaktadir. Hapishanede uzun bir siire kalffil§ olan mahkumlar, ~a
h§rnadan rahatc;a oturduklan ic;in buna ah§maktadirlar. Dolay1s1yla yi
yecek, giyecek ve tedavi gibi ihtiyac;lanm gidermekle yetinmektedirler. 
<;ogunlukla kar§Ila§Ilan ger~ek §Udur : Bu mahkumlar, hay!'ttm c;ah§rna 
ve c;abalama endi§esiyle kar§Ila§marnak ve yeniden ne yiyecegini dii
§iinmek zahmetine katlanmamak ic;in, hapishaneden ~1kmaktan ho§
lanmamaktadirlar. Onlarm, ailelerine hatta kendilerine kar§I sorum
luluk duygulan olmektedir. Ve oyle ki, hapishaneden c;Ikanlarm birc;ogu, 
suc;u sevdiklerinden ve isteyerek sue; i§lemekten ziyade, tekrar o tenbel 
hayata donmek ve hapishanede ~ah§rnadan gec;inmek imkanma ermek 
i~in sue; i§lemektedirler. 

Suc;lulardan bir k1sm1, hapishaneden aynllrken toplumun omuzun
da asalak olarak gec;inmenin yollanm ara§tmrlar. Bunun ic;in de eski 
suc;unu; c;evresini korkutmak, sindirmek ve onlan haraca baglamak ic;in 
·kullamrlar. Bu uydurma giic; ve kudret g6sterisiyle haraca baglad1g1 
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kimselerden ald1g1 haram malla rahat~a hayatlm siirdiiriir. Dolay1s1yla 
efendice ~ah§lp helal kazan~ saglamay1 dii§iinemez. 

Oyle anlar olmu§tur ki; bu §ekilde hapishaneden ~1kan sw;lulann 
belirli muhitlerdeki hakimiyeti, devletin hakimiyetinden daha gec;erli 
olmu§tur. Hatta bu mui.1itlerde su~lular; ger~ekte sozii dinlenen, buy
rugu yeri:ne getirilen en gii~Hi iktidar sahipleri olmu§lardlr. Benim bil
digim ve diger bir \!Ok ki§inin dillnden dii§meyen gerc;eklerden birisi de; 
yoneticilerin, bu su~lulardan genel sec;imlerin yaplld1g1 giinlerde yard1m 
istemeleridir. Onlar muhtelif partilere mensub kimseleri normal sec;im 
yollanyla se~imin giivenligini saglamak imkamna sahib olmadiklan 
ic;in bu gaye ile bu kabaday1lan kullanmay1 ve onlardan yard1m almay1 
denerler. Sw;lularm kabaday1hk yaparak toplumda saglad1klan bu teh
likeli yer; gen~ler ve Y.eni yeti§enler arasmda suc;lulugun artmasma se
beb olmaktad1r. Kaba kuvvetiyle sec;kin bir yer elde etmek isteyenleri, 
bu yola sevketmektedir. Diizenlerin ve sistemlerin, }?u vesileyle degi§tigi 
de bir vak1ad1r. Bu diizen degi§ikligiyle, eskiden utanc; vesilesi ve dil.
§iikliik olarak kabul dilen sue;, bilahere iftihar ve ogiinme vas1tas1 ha
line gelmektedir. Eskiden kovulan ve tak:ibat konusu olan suc;lular, de
gi§en diizenle birlikte iistiin bir yer elde etmekte, sozii dinlenmekte ve 
buyrugu gec;erli olmaktad1r. 

Hapis ceza.smm uygulanmas1; giic;lii kuvvetli birc;ok ki§ilerin, muh
telif arahklarla belli bir yere tlkamlmas1 sonucunda aileleriyle ili§ki 
kurmas1 onlenerek, hiirriyetleri k1s1tlanarak s1hhi ve ahlaki bak1mdan 
seviyelerinin dii§mesine sebep olmaktadlr. Mahkumlann say1s1 her y1l 
arttlgma, mahblishanelerin adedinin de artan mahkum sayiSma gore 
geli§meyecegine gore; biitiin mahkumlar yanyana odalara ytgilacaklar
dir. Oyle ki, umumi hapishaneler ve liman hapishaneleri duvarlan ara
smda, normal kapasitesinin 300 veya 400 fazlasm1 almak zorunda ol-
dU:gu zamanlar bulunmaktadir. · 

Bu ise s1hhi bak1mdan biiyiik bir dejenerasyona vesile olmaktad1r. 
Merkezi hapishanelere gelince; normal olarak bunlar iki kiic;iik odadan 
fazla olmazlar ve ortalam~ kapasitesi altmi§m altma dii§mez. S1hhi 
imkanlar, umumi hapic:;hanelerde bir miktar da olsa mevcud olmasma 
ragmen, merkezi hapishanelerde tamamen yoktur. MlSlr'da merkezi 
hapishanelerin hepsinde mahkumiyetlerini oturarak veya beton iize
rinde uyuyarak gec;irirler. Mahkumlar ic;in normal yatacak bir yatak 
bile mevcud degildir. Bu hapishanelerde ma:hkumlann iizerine ortecek
leri herhangi bir ortii de yoktur. 

Mahkt1mlarm fazlala§masi, hapishanelerde s1hhi imkanlann bu
lunmamasi ve mahkumlarm aileleriyle ve e§leriyle bulu§maktan mah
rum olmalan, mahkumlar arasmda deri, gogiis ve cinsel hastallklann 
yay1lmas1 gibi ~ok biiyiik tehlikelere medal' olmaktad1r. 1929 senesi is-
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tatistikleri gosteriyor ki -bu istatistikler umumi hapisha.nelei'e ve li
man hapishanelerine mahsustur- 3.993 mahkum griple nezle salgmma 
tutulmu§tur. 369 mahkum, <;e§itli diger hastahklara tutulmu§; 22 mah
kum belsogukluguna, 1.160 mahkum frengi hastahgma, 10.995 mah~um 
<;e§itli deri hastallgma, 219 mahkum tifiise, 8.618 mahkumun vticu
dunda <;e§itli <;tbanlar ve benzeri <;Ikmtllar has1l olmu§, 906 mahkum 
romatizmaya tutulmu§tur. 1939 senesinde mahkumlar arasmda hasta
hga yakalananlarm say1s1 74.000 dir. Bu da gosteriyor ki; belirttigimiz 
nedenlerden dolay1 mahkumlar arasmda s1hhi ve ahlaki dti§tikltik ve 
dejenerasyon gittik<;e fazlala§maktadlr. 

~u M.lde hapishane; mahkumlar aras1hda hastahgm yayilmasi, ah
lakm bozulmas1, ki§iligin kaybedilmesi gibi illetlerin yay1lmasma ve
sile olmaktad1r. Ama hapishanelerin fenahg1 bununla da bitmemekte
dir. Bunun otesinde hapishane dl§mdaki ahlakm bozulmasma sebeb ol
maktadir. Qilnkti hapishaneye dti§en erkeklerin kanlan, k1zlan, karde§
leri bak1ma muhta<; hale dti§mektedirler. Bunlar ise §eytanla ytizyuze 
gelme ve namus duygulanm kaybetme gibi fitne ve tehlikelere ma'ruz 
kalmaktad1rlar. 

Aslmda hapis cezas1, <;e§itli ttirleriyle su<;la sava§mak tizere kon
mu§ bir cezad1r. Ama yalan soylemesi mtimktin olmayan istatistikler 
gosteriyor ki; su<;lann oram, her y1l daha dikkati <;ekici ve .daha dti§tin
dtirticti bir §ekilde artmaktad1r. 1906 senesinde i§lenen cinayetlerin sa
_y1s1 3.586 dan fazla degildi. Ama 1912 senesine gelindiginde cinayet sa
YISl 4.008 <;tkmi§tlr. 1918-19 senesinde bu rakam 6779 a ula§IDl§tlr. 1926 
-27 senesinde 8012 cinayet i§lenmi§tir. 1938-39 senesinde 9286 cinayet 
i§lenmi§tir. Hafif su<;lara gelince; 1906 da say1s1 32.810 u ge<;mezken 
1912 de 93.743 e pkml§tlr. 1926-27 de hafif su<;larm say1s1 167.677 ye ula§
IDI§tlr. 1937-38 senelerinde ise, hafif su<;lann sayrs1 382.828 e balig ol
mu§tur. GOrtiltiyor ki; 32 y1l zarfmda cinayetlerin say1s1 ti<; misline, ha
fif su<;larm say1s1 on mislinden fazlasma <;Ikmi§tlr. 

Denilebilir ki; hafif su<;larm say1smdaki artl§ ger<;ek artl§l ifade et., 
mez. Qtinkti ntifus, her y1l artmaktad1r. Ve dolay1s1yla su<; oramna te'sir 
etmektedir. Bir noktaya kadar bu dogru bir sozdtir. Ama biz, hafif su<;
larm miktanm bir kenara atahm ve ol<;ti olarak h1rs1zhk su<;unu ele 
alallm. Bizi saghkh olarak su<; oramnm artl§ nisbetine gottirecek en iyi 
mikyas h1rs1zhk su<;landir. 1891 senesinde hirsizhk su<;lanmn say1s1 
9.356 d1r. 1901 senesinde 15.993 e ula§ml§tlr. 1912 senesinde 23.834 e, 
1916 da 44.110 a, 1926 da 54.326, 1939 da 65.587 ye ula§IDI§tlr. Bu de
mektir ki; hirs1zhk su<;u, 48 y1l i<;erisinde yedi misli artmi§tlr. One sti
rtilecek ma'zeretler ne olursa olsun, ntifus oramnm artmas1 ve benzeri 
ma'zeretler bu nisbeti normal kar§Ilamamiza yeterli olmaz. NtifUs 'oram 
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ancak bir misli artarken, sue; oram neden yedi misli artlyor? Ve cinayet 
nisbeti neden iic; misli fazlala§lyor? Ekonomik durum nas1l kabul edilirse 
edilsin, suglann arb§ma bir neden olamaz. Cezalar suc;u 6nleyici nite
likte oldugu siirece ekonomik durum yiiziinden sue; artl§l sozkonusu ola
maz. Bu sozi.in dogrulugunun en ac;1k delili Suudi Arabistan'dlr, ~u anda 
M1s1r'm iktisadi ve sosyal durumu Suudi Arabistan'mkinden c;ok iistiin
diir. Ama M1s1r'da sug oram artarken, Suudi Arabistan'da bu oran git
tikc;e dii§mektedir. Eskiden Hicaz giivensizlikte ve kanun tammazhkta 

. §akilerin, yankesicilerin yolculara ve hac1lara sald1rma korkusu, malla
nm ve e§yalanm talan etme endi§esi yaygm iken, bu gun durum tama
men degi§mi§tir. Halbuki Suudi Arabistan'm iktisadi ve ic;timai duru
mu, suc;un ve diizensizligin yaygm oldugu giinlerdekinden §imdi hie; de 
iyi degildir. Sadece ·orada su~un i§lenmesini 6nleyen umumi bir sebeb 
var. Bu sebeb; Hicaz'da giiveni saglarnl§, vurguna, sald1nya, yol kesme
ye, e§kiyallga engel olup diizeni korumu§tur. Bugiin Hicaz'daki giiven ve 
emniyet, her yerde ornek olarak gosterilmekte ve darb-1 mesel haline 
gelmektedir. Bir yolcu bir§eyini dii§iirdiigii zaman, onu polisten gidip 
teslim almaktad1r. Bir ki§i bir §eyini yitirdigi zaman, onun kendisine 
iade edildigini gormektedir. Malm iizerinde sahibine delalet eden bir 
emare bulundugu takdirde, mal sahibine geri gonderilmektedir. 

~u halde bu pratik ornekten sonra, sue; oranmm artmasma neden 
olarak sosyal v~ ekonomik sebepleri ve niifus orammn arti§Im goster
mek hatad1r. <;unkii sue; bir hastallktlr. Bunun ilac1 cezad1r. Yoneticiler 
hastahga uygun dii§en ilac1, iyice belirleyerek bu noktada ba§anh ol
duklan takdirde, hastahk son bulur veya oran beklenenin c;ok altma dii
§er. Ama yoneticiler, hastahgm tedavisi i<;in gerekli ilacm belirlenme
sinde ve tatbikinde ba§anll olamaml§larsa; hastahk devam eder ve daha 
berbat bir hal ahr. Bunun neticesinde toplum, en ag1r ve dayamlmaz 
s1kmblara dt''tc;ar olur. 

Yukarda be§eri sistemlerin ortaya c;1kard!gl kotii cezaland1rma yon
temlerinin fena neticelerini . gordiik. Bu sistem bir yandan mah heba 
etmekte, ote yandan enerjiyi yak etmekte, ruhi, ahlaki ve · s1hhi dejene
rasyona sebeb olmaktad1r. Buna ragmen sue; oram her giden gun art
makta, sw;lularm cesareti daha fazlala§maktadlr. Diizen ve emniyet 
ihlal olunmakta, devletin hakimiyeti ortadan kalkmakta ve cemiyete 
sw;lular ve e§kiyalar hakim olmaya ba§lamaktadlr. Toplumun bu elem 
verici SOI\uc;:t.an kurtanlmas1, . ancak bu cezaland1rma sisteminden vaz
gec;mekle miimkiin olur. Halk, ah§tlgl §eyleri kolay kolay b1rakmaz ve 
bagll bulunctugu sistemin hatalarm1 goremez. Toplumu suc;tan koru
makta, suc;la sava§ta ve suc;luyu 1slahta be§eriyetin tamd1g1 en dirayetli 
sistem; islam'd1r, islam sisteminin ba§anh tecriibelerle miisbet neti-



2318 iBN KESIR (Ci.iz: 6; Stire : 5 

celer verdigi, su~u ve su~luyu biitiiniiyle ortadan kaldird1g1 apa~1k mey
dandadir. 

islam nizammm ozelligi; sadece tecriibelerin ba§an ve yeterliligini 
isbat etmi§ olmas1 degildir. Buna ek olarak islam nizam1, dayand1g1 
esaslarla be~eri cezalandirma sisteminin getirdigi tiim eksiklikleri orta
dan kaldirabilmesi bak1nnndan da miimtazdir. Cezalann zaranm en 
azma indirmek ve cezalann tatbiki konusunda insanlarm harcad1klan 
bi.iyiik mali meblaglarla ve ~abalarla ba§aramadiklan netlceyi te'min 
edecek biricik sistem islam'dir. Be§eri cezaland1rma diizeninin birinci 
kusuru; asl1 cezalan b1rakmas1 ve boylece cezalarm gec;ersiz hale gel
mesine, tahfifine vesile olmas1d1r. islam hukuku ise toplumun yap1s1m 
ilgilendiren onemli su~larda bunu kabul etmez. Bu tiir suc;lar ic;in be
lirli cezalar koyar. Hakimin bu cezalan, azaltlp eksiltme yahut da -suc;
lunun durumu nas1l olursa olsun- ba§ka bir ceza verme yetkisi yoktur. 
<;iinkii bu onemli suc;larda islam hukuku, toplumun menfaatini her tiirlii 
menfaatin iistiinde tutar ve her tiirlii degerlendirmeyi onun gerisine 
b1rak1r. Ancak toplumun yap1smi alakadar etmeyen su~larda; hakime, 
su~lunun ki§iligini ve durumunu nazar-1 itibara alma yetkisini tamr. 
Eger su~lunun durumu ve §artlan, onun cezasmm hafifle§tirilmesini 
gerektiriyorsa ve bu da aym zamanda suc;lunun 1slahma vesile olacaksa 
buna mii.saade eder. 

Be§eri cezaland1rma sisteminin ikinci eksikligi; belli ba§h suc;lar 
i~in birbirinden pek farkh olmayan cezalar koymas1d1r. Nev'i itibanyla 
genellikle hapis cezas1 vermektedir ki, bu da hapishanenin durumuna 
gore §iddetli veya zay1f olmaktad1r. Aynca bu ceza, c;ah§abilen enerji 
ve dinamizm sahibi saghkh bir~ok ki§inin hapishanelere tlkamp kal
masma, faydah bir i§ yapacaklarma tiiketici unsur haline gelmelerine 
sebeb olmaktadlr. Bu yiizden toplum iki zarar gormektedir. Bir yandan 
hapse tlktlg1 insanlara harcad1g1 masraflar; bir yandan da, bu ki§ilerin 
hapse tlk1lmamasi halinde meydana getirecekleri iiretim imkanmm 
ortadan kaldmlmasL Eger islam cezaland1rma sistemi tatbik edilecek 
olsa; bu kay1plarm hi~birisi olmaz. <;iinkii islam hukuku, had ve kiSasl 
gerektiren su~larda hapis cezasm1 kabul etmez. Daha once de belirttigi
miz gibi had ve k1sas1 gerektiren suc;lar, normal suc;larm iic;te ikisini 
olu§turur. Aynca islam hukuku, ta'ziri gerektiren suc;larda da sopa 
cezasm1 hapis Gezasma tercih eder. Mahkum, belirsiz bir siire toplum
dan uzak olarak ya§amaktadir. Toplum, oliinceye kadar onun §errinden 
korunmu§ olmak kayd1yla hapis cezas1 faydahd1r. islam hukuku bu tiir 
hapis cezasm1, ancak c;ok onemli suc;larla, suc;lulugu itiyad haline ge
tirenlere uygulamaktad1r. Sopa cezrun, arta kalan su~larm yar1sma . tat- . 
bik olundug_u kabul edilecek olursa; geriye kalan suc;larm miktan % 15 
civarmda oiacaktir. Bu % 15 nisbetindeki suc;lar da hapis, tazminat, 
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si.irgi.in ve benzeri mi.iteakip ta'zir cezas1yla cezalandmhr. Sopa ceza
smm. uyguland1g1 sw;Iar, onemli ta'zir suc;landlr_ Geriye kalan suc;lara 
ise sopa ve si.iresiz hapis cezasmm dl§mda nasihat, ihtar ve tazminat 
gibi cezalar uygulamr ki, genellikle bunlar onem.siz suc;Iard1r. Keza bu 
suc;lara, hapis cezas1 da verilebilir, ancak ceza te'cil edilir. Netice itiba
riyle fiilen ancak toplam sue; nisbeti .ic;erisinde % 5 oramnda bir suc;lu 
grubu hapis cezasma c;arptinhr. 

Hapis cezas1 veril.en suc;lularm nisbeti bu derece azalmca; mahkum
larm say1s1 da elbette azalacaktir. Boylece mahkumlar problemi orta
dan kalkacakt1r. Bu problemin dogurdugu ahlaki, s1hhi dejenerasyon 
da yok olacaktlr. Cezanm hafif olmas1 ve mahkumlarm hapishaneler
de birlikte ya§amalan neticesinde ortaya c;1kan suc;larm tekran duru
mu olmayacaktir. 

Belirli bir sure hapis cezas1 verilebilecek pek az say1daki suc;lularm 
i§ledikleri su~lar, onemsiz olacagmdan bu gibi suc;lulara verilecek hapis 
cezas1 da pek k1sa si.ireli olacaktir. Bu ise, suc;un yay1lmasma ve ahlaki 
dejenerasyona asla vesile olmaz. Hatta bu gibi koti.iliikler olsa bile bu
nun suc;lular i.izerinde bi.iyi.ik etkisi olmayacak, amme emniyetini zede
leyici seviyeye <;Ikmayacaktir. Qi.inki.i mahkumlarm say1s1 az olacak ve 
bu yi.izden daha az tehlikeli duruma di.i§eceklerdir. Kald1 ki, suc;lunun 
ikinci bir defa daha i§ledigi sugtan dolay1 hapis cezas1 alma garantisi 
bulunmayacaktir. Tehlikeli suc;lu durumunda olanlar ic;in islam huku
ku, si.iresiz hapis cezas1 uygular. Onlann i§ledikleri suc;un nev'i ne olur
sa olsun, bu hi.ikmi.ini.i degi§tiremez. Zira ne kadar basit olursa olsun, 
bir suc;lunun suc;u itiyad haline getirmesi; sue; ic;in onun istidath bu
lundugunu ve eski cezalarm kendisini suc;tan uzakla§tirmami§ oldugu
nu gosterir. 

Be§eri hukuktaki hapis cezalarmm, en bi.iyi.ik kusurlarmdan birisi 
de mahkumlardaki sorumluluk duygusunu oldi.irmesidir. Onlara ten
bellik a§Ifamakta ve halkm omuzundan asalak olarak gec;inmeyi ogret
mektedir. Boylelikle kabaday1hk yaparak tehdid ve korkutma ile halkm 
mallm elinden almalarma neden olmaktad1r. islam hukukunda bunlann 
da c;aresi vard1r. Hatta biiti.in bunlarm c;aresi sopa cezas1d1r. Qi.inki.i so
pa, suc;lunun kendine kar§I olan degerini dii§iiriir. Ve suc;u bir daha 
irtikab etme.sini onler. Keza halkm nazanndaki degerini de dii§iiriir. 
Kimse onlardan korkmaz ve kabaday1hgma kulak asmaz. Boylece suc;lu, 
halkm goziinde biiyiiyerek devletin saglayacag1 hakimiyet hakk1m kul
lanmaya ka1kl§maz. 

Be§eri cezaland1rma sistemindeki eksiklikleri teker teker ara§tlnr
sak, bu eksikiiklerin her birisi ic;in islam cezaland1rma sisteminin tat
bikinde ba§anll · c;areler oldugunu goriiriiz. 
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i~te, be~eri cezaJand1rma sistemi. .. Ve i§te onun sagt1g1 bozukluk, 
ahlaki dejenerasyon ve Ihlal ettigi emniyet ve duzen. Ve i§te islam ce
zalandirma .sistemi. Be§eri cezaland1rma sisteminin bozdugu lier §eyi du
zeltip guzelle§tirecek ustunliiktedir. Be§eri cezaland1rma sisteminin is
lami cezala11d1rma sisteminden i.istun oldugunu, dolaylSlyla be§eri hu
kukun islam hukukundan ustiin oldugunu soyleyecek birisi var m1? 

· Eger boyle b!risini gorurseniz, ona yuce Allah'm §U mubarek buyrugunu 
· hatlrlatlmz · 

((Dogrusu gozler kor olma:z. Ancak goguslerde olan kalbler kor 
olur.)) (Abdi.ilkadir Udeh, islam Ceza Hukuku ve Be§eri Hukuk, II, s. 
343- 391). 

islam Hukuk Sistemi ve Be~eti Hukuk 

islam hukuk sistemi temelde be§eri hukuk sisteminden pek gok 
noktada aynhr. 

Be§eri hukuk, admdan anla§1lacag;1 gibi insan elinin mahsuliidi.ir. 
islam hukuk sistemi ise, Allah katmdan gelmi§tir. Her iki hukuk sis
temi, onlan yapanlarm ozelliklerini aksettirir. Binaenaleyh be
§eri hukuk, insan elinin mahsulu ve yap1s1 oldugu igin insanlann eksik
likleri, acizlikleri, zaaflan, olumli.i olmalan ve ileriyi gorememeleri, 
koyduklan hukuk kurallarmda da ortaya g1kar. Dolay1S1yla insanlar 
tarafmdan konulan hukukun, her zaman degi§me durumu vard1r. Veya 
sosyolojik ta'biriyle, ilerleyen ve geli§en toplum §artlarma gore geli§ip 
ilerlemesi gerekir. Beklenmeyen §artlarm ve umulmayan hallerin ortaya 
g1kmas1yla o da kendini yenilemek ve degi.~tirmek mecburiyetini hisse
der. ~u halde be§eri hukuk, her zaman eksiktir. Ve onu yapan insanog
lu mukemmellik s1fatma sahip olamayacag1, gelecekte ortaya g1kacak 
§artlan bilemeyecegi ve ancak i§aretle yetinebilecegi igin onun ortaya 
koydugu p:rensibler ve hukumler de her zaman igin mukemmellikten 
uzak bulunacaktlr. 

islam hukukuna gelince, onu yaratan ve yapan yi.ice Allah'tlr. Bi
naenaleyh islam hukUku yaratlc1 gi.icun ustunlugunu, azametini, ol
mu§u ve olacag1 kapsayan bilgisini, ihata kudretini temsil eder. Bu yuz
den de islam hukukunu indiren, her§eyi bilen ve her§eyden haberdar 
clan yi.ice Allah, hali ve gelecegi ihata edecek bir geni§lik ve elastikiyet 
igerisinde gondermi§tir. <;i.inku Allah'm ilmi, her§eyi gepegevre ku§atlr. 
~am yuce olan ulu Allah, bizzat koydugu huki.imlerin kat'iyyen degi§
tirilip tebdil edilmemesini buyurmu§tur. Nitekim Yunus sf1resinde «Al
lah'm kelimeleri ic;in degi§iklik yoktur.)) (Yunus, 64) der. Zira Allah'm 
sozlerinin degi§iklige ve tebdile ihtiyac1 yoktur. Zaman ne kadar de
gi§irse degi§sin, insan ne kadar geli§irse geli§sin, yurtlar ve bolgeler ne 
kadar tegayyur ederse etsin, Allah'm sozleri kat'iyyen degi§mez. 
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Biliyorum, baz1 kimselerin bu soze lnanmalan biraz giic; olacaktlr. 
Zira onlar, her§eyden once islam hukukunun Allah katmdan gelme bir 
hiikiim olduguna inanmamaktad1rlar. Benim ic;in, bu gibi ki§ilerin dii
§iincesinin onemi yoktur. Boyle bir §eye inanmasalar da, islam hukuku
nun sayd1g1miz nitelikleri ve iistiinliikleri haiz oldugunu bilmeleri yeter
lidir. Ben, bu noktay1 gozler oniine seren delilleri gosterecegim. Bun
dan soma onlar, isterlerse bu nitelikleri ba§ka hukuk sistemlerinde de 
a'ra§tmrlar ve olup olmad1gm1 incelerler. 0 hukuk sistemlerinin koru
yucularmm kimler oldugunu tedkik edebilirler. Onlann benden iste
yebilecekleri tek §ey; islam hukukunun iistiinliigiinii ve ozelliklerini 
gosteren delilleri serdetmektir. Bunu ayn bir ba§hk altmda anlatacag1m. 
~u kadar var ki, bu kitabm biitiin bOliimleri, hatta biitiin satlrlan bu 
sozlerimin delili mahiyetindedir. 

islam hukukunun Allah katmdan indirilmi§ olduguna inananlara 
gelince; onlar, islam hukukunda sayd1g1m1z bu ozelliklerin bulunma
sma inanmakta gii~liik c;ekmeyeceklerdir. Hatta bu noktada elle tutulur 
bir delil gosteremesek de, onlar ic;in inanmak bir problem olmayacakt1r. 
Zira onlarm dii§iince ilkeleri; kendilerinin, bu nitelikleri haiz olan bir 
gerc;ege inanmalanm zaruri k1lmaktad1r. ~oyle ki: Allah'm, goklerin 
ve yerin yaratlciSl olduguna inanan; giine§i, ay1 ve y1ld1zlan O'nun idare 
ettigini kabul eden; daglan, riizgarlan ve suyu O'nun insanoglunun 
buyruguna verdigini bilen; bitkileri O'nun bitirdigini, analarm ,karnm
daki yavrulara O'nun §ekil verdigini, ister hayvan, ister bitki, ister can
SlZ varhklar olsun hepsini O'nun yaratt1g1m ve O'nun koydugu nizam 
ic;erisinde hareket ettiklerini kabul eden; hic;bir §eyin O'nun buyrugu
nun di§ma ~1kmayacagm1 bilen ve Allah'm e§yamn ·tabiatma hiikme
den, onlann hareketlerini tanzim eden degi§mez kanunlar koydugunu 
kabul eden, bu kanunlarm insan tasavvurunun iizerinde bir giizellige 
ve iistiinliige sahip oldugunu goren bir insan... Evet, biitiin bunlan 
kabul eden, benimseyen, Allah'm her§eyi yaratt1g1 gibi en giizel §ekilde 
diizene soktugunu da bilen bir mii'min gayet tabii olarak Allah tara
fmdan degi§mez ve miikemmel bir hukuk sistemi olarak indirilen is
lam'm ferdlerin, toplumlann ve devletlerin hayatm1 tanzim eden in
san tasavvurunun c;ok iistiinde miikemmel ve fevkalade bir nizam ol
dugunu goriir ve buna inamr. i§te biitiin bunlar~ inanan, ama yine de 
gonliiniin mutmain olmas1 ic;in deliller gormek isteyen kimseler; bi
rinci grubda zikrettiklerimiz gibi de arad1klan konuda ne gibi delil 
gormek istiyorlarsa baksmlar. Bu kitab1m1zm her yamnda, islam hukuk 
sisteminin iistiinliigiinii ortaya koyan, kalblerini ve fikirlerini itmi'nana 
kavu§turan say1s1z deliller bulacaklardir. Allah'm izni, avn ii inayeti 
ile ... 

Tefsir, C, V. F . 146 
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~uras1 muhakkak ki; hukuk sistemleri; toplumlann, ihtiya~lanm 
gidermek, i§lerini tanzim etmek uzere koyduklan muvakkat kaideler
den ibarettir. 0 halde be§eri hukuk sistemi; toplumlan geriden ta'kib 
etmekte, yahut da bugun ya§anan toplumun seviyesinde bulunurken 
yarm onun gerisine du§mektedir. <;unku toplum; h1zh degi§imlere ug
rar, ama kanunlar toplumun bu h1zh degi§imine ayak uyduramazlar. 
Zira kanunlar, belirli zamandaki §artlara gore konulmu§ kaidelerdir. 
Toplumun durumu degi§tik«;e kanunlar da degi§ecektir. islam hukuk 
sistemine gelince; onun kaidelerini devamh olarak yuce Allah koymu§
tur. Toplumun ihtiya«;lanm telafi etmek; hayatm1 tanzim etmek uzere 
islam hukuku ile be§eri hukuk, toplumun hayatma diizen vermek i«;in 
konulmu§ kaideler olmalan noktasmdan birbiriyle miittefiktirler. Fa
kat islam hukuku be§eri hukuktan baz1 noktalarda aynlmaktad1r. ~oy
le ki: islam hukukunun kaideleri; siireklidir, degi§meye ve tebdile ug
ramaz. I§te bu ozellik, mantlki noktadan islam hukukunun baZl ozel
likleri ta§1masm1 gerekli k1lmaktad1r. 

islam hukl)kunun kaideleri; oylesine umumi ve oylesine elastiki 
olmahd1r ki, zaman ne kadar ge«;erse ge«;sin, toplum ne kadar geli§irse 
geli§sin, ihtiyac;lar ne kadar degi§ip artarsa artsm, toplumun buttin 
ihtiya«;larma cevab verebilmeli ve kar§Ilayabilmelidir. 

islam hukukunun kaideleri ve metinleri, oylesine iistun ve yuce 
olmahd1r ki; hi«;bir zaman ve hi«;bir as1rda toplumun seviyesinden ge
rilerde kalmamalld1r. 

Vak1a mantlgm gerekli k1ld1g1 bu hususiyetler, her iki cephesiyle 
de islam hukukunda mevcuddur. Hatta islam hukukunu, diger sistem-
lerden ay1ran en onemli ozellik de budur. · 

~oyle ki; islam hukUkunun kaide ve metinleri, son derece elastiki 
oldugu gibi, son derece tistun ve yuce ozelliklere sahibtir. 

islam hukuku; kurulah onti«; ytizyildan fazla olmu§tur. Ondan son
ra bir«;ok kere sistemler degi§mi§, dti§tinceler biiytik bir geli§me kay
detmi§tir. ilimler ve bulu§lar, insanogluna hayalinden ge«;meyecek §e
kilde yenilikler getirmi§lerdir. Be§eri hukukun yeni §artlara ve yeni 
durumlara uyabilmek ic;in bir«;ok defalar ana kaideleri degi§mi§tir. Oyle 
ki, bugun tatbik sahasmda bulunan be§eri hukukun temel kaideleri ile 
islam hukukunun indigi giinde tatbik sahasmda bulunan be§eri huku
kun ana kaideleri birbiriyle tamamen alakas1z ve ilgisiz duruma gel
mi§tir. Buna. ragmen ve islam hukuku degi§memekle beraber, islam 
hukukunun kaideleri ve metinleri; her zaman toplumun bulundugu se
viyenin tisttine «;Ikml§, onun ihtiyac;lanm duzenlemeyi garanti etmi§,· 
umumi arzulanm kar§Ilami§, huzur ve emniy~tlerini muhataza etmi§tir. 

· i§te tarihin bu goz ahc1 §ehadeti, islam hukuk sisteminin sayfa
larmm arasmda gorunmektedir. Bunun en parlak ornegi, islam huku-
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kunun metinlerinde ve bu metinlerin dayand1g1 mantlkta goze <;arp
maktadir. Ornek olarak Allah'm §U miibarek soziinii ahmz: «Ve onlarm 
i§leri aralarmda §Ura ile~ir.» (~ura, 38) Yahut da Hz. pey~amberin §U 
hadisine kulak verin : «lslam'da ne -kendine, ne de kar§Idakine zarar 
vermek vard1r.» i§te Kur'an ve hadisteh aldigirmz bu iki metin, oyle
sine geni§ ve oylesine kolayllk getiren elastikiyete sahip ki; bunun ote
sinde bir geni§lik ve bir elastikiyet, tasavvur bile olunamaz. Bu iki 
ifade, §Ura prensibini yerle§tirmekle; insanllgm hi<;bir zaman dii§iin
medigi, aklmdan bile ge<;meyen iistiin bir seviyeye ula§mi§tlr. Zira in
sanlar, i§lerini §Ura esas1 ile hallederken ne kendilerine zarar vermeli
dirler, ne de ba§kalarma. Halbuki bugiin goriilen hal, hi<; te boyle de
gildir. 

islam hukukunun esas metinlerini iriceledigimizde; biitiin metin
lerin, yukarda verdigimiz iki ornekteki geni§lige elastikiyete ve yiice
lige sahip oldugunu goriiriiz. Her hangi bir metni, hi<; ara§tlrmadan 
hemen elimizi uzatlr uzatmaz aldigimizda, bu ozellikleri gormemiz gayet 
rahatllkla miimkiindiir. Zira islam hukuk sisteminin biitiin metinleri, 
bizim verdigimiz orneklere uymaktadtr. Bunun i<;in okuyucuya bir fikir 
vermek iizere bir ba§ka ornegi ele almakla yetinecegiz. Mesela, yiice 
Allah buyuruyor ki: «Rabbmm yoluna hikmet ve giizel ogiitle davet et. 
Onlarla en giizel §ekilde miicadele et.» (Nahl, 125). Bu ifade oylesine 
geni§ ve oylesine elastikiyet ifade etmektedir ki; onun koydugu pren
sibten daha iistiiniinii bilmek ve tammak, heniiz miimkiin olmami§tlr. 
Dava adamlan i<;in davalanm yayarken hikmet, giizel ogiit ve en giizel 
§ekilde tartl§ma metodundan daha giizel bir metod oldugunu tasavvur 
edemiyoruz. 

Okuyucu yiice Allah'm §U mubarek ifadelerine de bakmca aym 
ozellikleri goriir: <<Bir kimse b~r ba§kasmm yiikiinii yiiklenmez.» (Fa
br, 18). 

«Allah bir ki§iye ancak gotiirebilecegi kadanm yiikler.1J (Bakara, 
286) . 

«Muhakkak ki Allah; adaleti ve ihsam, akrabalara vermeyi emre
der. A§mhklardan, kotiiliiklerden ve azgmhklardan nehyeder.n (Nahl, 
90). 

· «~iiphesiz ki Allah, size, emanetleri ehline vermenizi ve insanlar 
arasmda hiikmettiginiz zaman adaletle hiikmetmenizi emreder.1J (Nisa, 
58). 

<<Ey iman edenler; Allah i<;in adaleti gozeten §ahidler olun. Bir top
Iuluga ola!l kininiz, sizi adaletsizlige siiriiklemesin. Adil olun; bu, tak
vaya daha yakmd1r. Allah'dan korkun, <;iinkii Allah i§lediklerinizden 
haberdardir.» (Maide, 8). 

«Ey iman edenler; kendiniz, ana babamz ve yakmlanmz aleyhine 
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de olsa Allah i<;in §ahid olarak adaleti gozetin. ister zengin, ister fakir 
olsun Allah onlara daha yakmd1r. Adaletinizde heveslere uymaym. 
Ege,r egriltirseniz veya yuz <;evirirseniz bilin ki, Allah i§lediklerinizden 
muhakkak haberdardlr.)) (Nisa, 135). 

Okuyucu dilerse, bu ve benzeri metinlere bakarak islam hukuk sis
teminin ne derece genel, ne derece elastiki oldugunu gorur. Ve bu hii
kiimlerin getirciigi prensiblerin ne derece iistiin bir seviyeye ula§tigm1 
farkeder. 

Be§eri hukuku meydana getiren toplumdur. Toplum; ana kendi 
rengini, adet ve geleneklerinin, tarih ve dii§iincesinin damgasm1 vurur. 
Be§eri hukukda esas; toplumun i§lerini tanzim etmektir. Yoksa hukuk 
topluma yon vermez. Binaenaleyh hukuk, toplumun gerisinde ve onun 
geli§mesini arkadan ta'kib eder. <;unku hukuk, toplumun meydana ge
tirdigi bir, vakladlr, yoksa toplum hukuk tarafmdan meydana getirilen 
bir vakla degildir. 

Be§eri hukukda esas bu olmakla beraber, guniimuzude bu esas 
degi§mi§ gibidir Ozellikle birinci cihan harbinden sonra bu kaide de
gi§mektedir. <;unku birinci dunya harbinden sonra devletler, yeni yeni 
dii§iinceler etrafmda toplanml§lar, yeni yeni sistemler kurmu§lar ve 
bunlan topJumun yonetiminde kullanmak iizere belirli hedeflere ma'tuf 
olarak kanunlar yapmaya ba§lami§lardlr. <;agda§ hukuk, belirli gaye
lerin tatbiki ic;in kullamlmaktadlr. Hukuku, kendi ideolojisi i<;in bir va
Slta olarak kullanan devletlerin ba§mda komunist Rusya gelir. Onu, 
fa§ist italya ile Nazi Almanya's1 ta'kib eder .. . Bunlan miiteakiben diger 
devletler de aym yolu tutmu§lard1r. Bugun hukukun hedefi; toplumu, 
yonetenlerin toplum faydasma oldugunu kabul ettikleri belirli yonlere 
ve hedeflere dogru sevketmektir. 

islam hukuk sistemine gelince; biliyoruz ki islam hukuku, toplum · 
tarafmdan meydana getirilen bir vakla degildir. islam hukuku, be§eri 
hukukta oldugu gibi, toplumun geli§mesinin ve kar§lllkh ili§kisinin so
nucu olarak dogmaml§tlr. Aksine, her§eyi en giizel §ekilde yaratan ve 
§ekil veren Allah tarafmdan yap1lm1§ ve meydana getirilmi§tir. 

islam hukuku toplum tarafmdan meydana getirilmedigi, tersine 
toplum, islam hukuk sisteminin istegine uygun olarak ortaya <;1kanlan 
bir realite durumunda bulundugu i<;in, islam hukukunda ana maksad; 
yalmzca toplumda meydana gelen olaylan ta'kib etmek degildir. Hal
buki be§eri hukukta as1l gaye budur. Oyleyse, islam hukukunda aslo
lan nedir? islam hukukunda aslolan, her§eyden once iyi ve faydah ferd
ler ·ve toplumlar meydana getirip ideal bir dunyada ornek bir devlet 
kurmaktlr. l§te bunun i<;in islam hukUk sisteminin ana metinleri, daha 
ilk indigi gunden itibaren yeryuzundeki insanlarm seviyelerinden <;ok 
iistiin ve yukseklerde buluna~ hukiimler ve metinler getirmi§tir. Bu hii-
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kiimler, o gi.inki.i insanlann seviyelerinden c;ok yi.icelerdedir. islam hu
kuku oylesine i.isti.in prensibler ve nazariyeler getirmi§tir ki; islam dl§l 
di.inyada onu bilmek ve bulmak imkam uzun as1rlar boy:unca mi.imki.in 
olniami§tlr. Bugi.in bile modern di.inyanm elde edemedigi veya ogrene
medigi birc;ok esaslar onda mevcud bulunmaktadlr. i§te QU sebeble yi.ice 
Allah, islam hukukunu; insanlan faziletlere ve taata yoneltmek, yi.ice
lige ve tekami.ile gotiirmek i.izere bir kemal ornegi olarak peygamberine 
inzal buyurmu§tur. Onlar peygambere uyarak, i.isti.in nizamm seviyesi
ne ula~ular~ veya yakla§Irlar. i§te ilahi nizam, Alim ve Habir olan yiice 
Allah'm istedigini boylece gerc;ekle§tirmi§tir. islam risaleti; fonksiyo
nunu en giizel §ekilde eda etmi§ ve k1sa bir zamanda deve c;obanlanm 
di.inyamn ha.kimi, bilgisiz bedevileri insanlarm rehberi ve bnderi duru
muna yiikseltmi§tir. 

islam hukuku; uzun mtiddet gorevini ba§anyla ifa etmi§, mtislii
manlar ona sar1ld1klan ve hiikmi.inti yerine getirdikleri siirece onlan 
yi.iceliklere, mi.ikemmelliklere eri§tirmi§tir. ilk mtisli.imanlar bu hukuk 
sistemine sanld1klarmda, onunla amel etmeye ba§lad1klarmda gtic;stiz 

· birer azmllk durumundayd1lar. insanlarm kendilerini ezmesinden kor
kuyorlardl. Ama, yirmi sene gibi k1sa bir sure ic;erisinde hemen cihamn 
efendisi, insanhgm onderleri durumuna geliverdiler. Artlk yeryi.iziinde 
onlann sesinden ba§ka bir ses duyulmaz oldu. Onlann soztinden ba§ka 
bir soz gec;mez oldu. i§te, mucizeyi and1ran bu fevkalade hale eri§me
lerini saglayan unsur; .sadece islam ve Allah'm onlara ogrettigi ilahi 
prensiblerdi. Yiice Allah onlan terbiye etmi§, ruhlanm yumu§atmi§, 
onlara §eref ve i.isttinltik duygusu vermi§ ve tam bir miisavat ic;erisinde 
mutlak adaleti uygulamalanm saglami§, iyilik ve takva es~ma dayan
malarmi emretmi§ti. Azgmllg1, gunah1 ve kotiilugu yasaklami§, kafa
lanm ve ruhlanm cehaletlerin ve §ehvetlerin yak1c1 alevlerinden kurta
rara.k ~:r olrnalanm saglami§ ve yerytiztinde insanlara ma'rUfu emre
den, miinkeri yasaklayan Allah'a inanan bir kitle olarak <;1kanld1klanm 
kabul ettirip milletlerin en hay1rllsi olduklarma inandirml§tl. 

i§te Allah'm hiikmtine uyduklan siirece, mi.islumanlarm durumlan 
boyleydi. Ama, ne zaman ki Allah'm hiikmtinti b1raktllar, ihmal ettiler, 
ona ters bakrnaya ba§lad1lar, o zaman geli§meleri de duruverdi. ilerle
mel~ri, Jbirden geriye dondi.i. Miisltiman olmazdan onceki karanhklar 
dohi cehalet alemine dald1lar. Yeniden giic;suzler safmda yer ald1lar. 
Ba§kalan tarafmdan kolele§tirildiler. Kendilerine yap1lan hticumlara 
kar§l duramad1lar, zulme engel olamarular. 

i§te musltimanlar, bu koti.i durumdayken baktl~ar ki Avrupa iler
liyor. Bir tak1m mi.isltimanlann goztinde avrupalllarm ilerlemesi, onla
rm bagh bulunduklan sistemden ve uygulad1klan hukuktan kaynaklan
digi zanm ve vehmini uyand1rd1. Bunun i.izerine ba§lad1lar avrupa sis-
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temlerini kendi metnleketlerine nakletmeye, batlh bir orguyu i§leme
ye. Bu ise onlarm sap1khgma sap1khk katmaktan, felaketlerine felaket 
eklemekten, zaaflarma zaaf Have etmekten ba§ka bir i§e yaramad1. Hatta 
m'iislumanlan bOluk bOluk, f1rka f1rka ay1rd1. Her f1rka kendisinin hakh 
oldugunu soyluyordu ve her grup kendi gidi§inden memnundu. Aralan 
a~rkti. DI§tan baklldigmda, onlarm bir oldugu samhrd1 ama kalbleri 
parampar9ayd1. ( ....... . 0. 0 0. 0 0 0. 0) 

Dogrusunu soylemek gerekirse, islam tarihi bunun apa~Ik delilidir. 
Kafas1 ve gozu olanlar i~in ibret almacak bir g~r~ektir. islam'm muslu
manlan nas1l yoktan var ettigini, milletlerin uzerinde 'iistun bir millet 
durumuna getirdigini, ileriye, daha ileriye sevkettigini, dunya devlet
lerinin uzerine ohakim k1ldigm1 a~1k delilleriyle gorurler. Keza muslu
manlarm hayat ve terakkilerinin, islam'm emirlerinin tatbikine dayah 
oldugunu kesin delilleriyle m'ii§ahede ederler. <;unkii musliimanlar, is
lam'm eseridirler. Onlarm varhg1, islam nizammm mevcudiyetine bag
hdir. Hakirniyetler~ ise onun hakimiyetine ... 

Bu paragraf1 bitirip diger bOliimlere oge9meden once okuyuculanmi 
uyarmak isterim. Be§eri hukuk, son zamanlarda ba§lang19taki tavnm 
b1rakarak topluma yon verici esaslar halini almca, bu noktada islam 
hukukunun prensiblerini taklid etmi§tiro <;iinkii islam hukuk sistemin
de esas, hukukun toplumu meydana. getirmesi, ana yon vermesi ve tan
zim etmesidiro i§te modern hukuk da, son zamanlardaki tavnyla islam 
hukukunun ba§lang1~ta yaptig1 hususu taklid etmi§ ve onun tam onu~ 
yuzyll gerisinde kald1gm1 ortaya koymu§tur. ~u halde kanun adamla-; ' 
rmm soylediklerine gore; onlarm, yeni bir devreye vararak yeni bir na
zariye ortaya koymu§ alma iddialan tamamen yanh§tlr, biz onlara bunu 
soyledikleri zaman §U cevab1 veririz: Siz islam hukukunun onii9 y'iizYil 
gerisinden onun pe§ini ta'kib etmektesiniz. 

islam llukuk Si~teminin Ozellikleri 

islam hukuk sistemi ile be§eri hukuk sistemi arasmdaki temel ay
nhklarl a91klad1ktan sonra, islam hukuk sistemini, modern hukuk sis
teminden ay1ran mumeyyiz vas1flann en onemlilerini de a~Iklayabiliriz. 
~oyle ki: Be§eri hukuk sisteminde islam hukuk sistemine muhalif olan 
husU.Slar;o aym zamanda islam hukuk sistemini be§eri hukuk sistemin
den ay1ran farkhhklardir. Oyleyse bu iki hukuk sistemi arasmda bulu
nan farkhhktan hareket ederek islam hukuk sisteminin, be§eri hukuk 
slteminden u~ ana unsur itibanyla ayn ve 'iist'iin oldugunu soyleye
biliriz : 

islam hukuk sistemi, be§eri hukuk sisteminden mukemmelligi He 
aynhr. Yani islam hukuk sistemi; bir hukuk sisteminin gerekli kild1g1 
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biitiin pren.sibleri, kaideleri, nazariyeleri en iistiin §ekliyle ihtiva etmek
tedir. Toplumun gerek bugiinkii ve gerekse yarmki ihtiya~lanm kar§l
layacak prensib ve nazariyeler, tiimiiyle onda mevcuddur. 

islam hukuk sistemi, be§eri hukuk sisteminden koydugu kaide ve 
prensiblerin toplumun i~inde bulundugu seviyeden daha ustiin olma
Siyla temayiiz eder. Yani islam hukuk sisteminde; toplumun seviyesi 
ne kadar yukselirse yiikselsin, oyle yiice prensibler ve nazariyeler vard1r 
ki; o, her zaman toplumun seviyesinden daha yiikseklerde bulunmak
tadir. 

islam hukuk sistemi, be§eri hukuk sistemlerinden siireklilik yoniiy
le de aynllr. Yani islam hukuk sistemi, degi§mez ve sabit esaslara sa
hiptir. Hiikiimleri, ta'dil · ve tebdil kabul etmez. Zaman ne kadar iler
lerse ilerlesin, y1llar ne kadar ge~erse ge~sin, islam hukuk sistemi her 
zamamn ve her yerin hakimi alma selahiyetini muhMaza eder. 

i§te islam hukuk sisteminin ana oezllikleri. Bu ozellikler ne kadar 
<;ok olursa / olsun, hepsinin gelip dayand1g1 biricik ana esas bulunmak
tactu·. Ki digerleri, bu ana esa.sm birer dah mahiyetindedir. ~oyle ki : 
islam hukuku Allah tarafmdan gelmi§, ilahi san'atm eseridir. Zaten 
Allah katmdan gelmemi§ olsa, yaratlcmm san'atmm ifadesi alan mii
kemmellik, siireklilik ve iistiinliik gibi hususiyetlere sahip bulunmas1 
miimkiin olmazdi. Yaratlklarm san'atmm niimunesi alan eserlerdeki 
eksiklikler onda goze ~arpard1. 

Biz islam hukuk sisteminin miikemmellik, yiicelik ve siireklilik 
itibariyle de, be§eri hukuk sisteminden temayiiz ettigini ve farkh bir 
huviyete sahip bulundugunu belirttik. Oyleyse bu ozelliklerin mahiye
tini, delilleriyle ortaya sermemiz gerekir. Okuyucu ilerdeki satlrlarda bu 
ozelliklerin islam hukuk sisteminin her nazariyesinde, her prensibinde 
ve her kaidesinde fazlas1yla mevcud oldugunu gorecektir. Biz ise, bura
da be§eri hukuk sisteminin ancak son zamanlarda farkma vard1g1 veya 
heniiz fark1na varmad1g1 bir~ok teori ve prensiblerinden soz edecegiz. 
Okuyucu gorecektir ki; bu ozellikler, bu kitabda ele aldlg1m1z konula
rm hepsinde fazlas1yla mevcuddur. ~u halde bu ozelliklerin varhgmm 
ve ~oklugunun delili; yalanlanmas1 miimkiin olmayan bir ger~ek, bir 
vak1ad1r. Vak1anm mant1g1, ba§ka bir delile veya istidlale gerek duyur
maz. 

I - E§itlik ilkesi 

islam, ilk inmeye ba§lad1g1 giinden beri e§itlik prensibini sarih bir 
§ekilde vaz'etmekle kalmay1p ayn1 zamanda bir farize olarak kabul et
mi§tir. ~u ayet-i kerime ile Kur'an en giizel §ekilde e§itlik prensibini koy
maktadlr : <<Ey insanlar, ger~ekten Biz sizi bir erkekle bir di§iden ya-
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ratt1k. Sizi boltik boltik, kabile kabile k1ld1k ki, usttinltigtin takvada ol
duguriu bilesiniz.)) (Hucurat, 13). Peygamberimiz de hadis-i §erif'lerinde 
§6yle buyuruyorlar : insanlar bir taragm di§leri gibi e§ittirler. Takva
dan ba~ka arabm aceme tisttinltigti yoktur. Diger bir hadis-i §erif'te 
ise: Gen;ek'ten Allah, islam ile birlikte cehalet devrinden kalma kabile 
gurf1runu, atalarla ovtinmeyi kald1rm1§t1r. <;tinkti btittin insanlar, Adem' 
dendir. Adem ise topraktand1r. insanlar arasmda yticelik takva iledir, 
buyurmu§tU. 

Bu sarih htiktimlerden de anla§1lacag1 gibi islam; kay1ts1z bir e§it
lik hakk1 tammi§tlr. Bu e§itligin hududu, btittin insanlan i~ine allr. 
Hi~ bir ferdin diger bir ferde, hi~ bir cemiyetin diger bir cemiyete, hi~' 
bir cinsin diger bir cinse, hi<; bir beyazm siyaha, hi~ bir efendinin koleye, 
hi<; bir hakimin mahkuma - takvadan ba§ka- mutlak §ekilde tisttinlii
gii yoktur. i§te Allah'm kitab1 a~1k~a beyan ediyor . ki; insanlarm ash 
birdir. Bir erkekle bir di§iden yarat1lmi§lard1r. As11lan bir olunca ani
lar·mda ustiinliik de yoktur. Sadece takva ve e§itlik vard1r. 

E§itlik mefhumunu cihfma ilk olarak getiren peygamber, oyle bir 
cemiyette ya§Iyordu ki, o cemiyetin hayatmm esasm1, ana umdesini 
iistiinliik duygusu, §ereflilik mefhumu te§kil ediyordu. 0 insanlar mal
lanyla, mevkileriyle, renkleriyle, 1rklanyla 6vuniiyorlard1. Atalanyla, 
dedeleriyle, kabileleriyle, cinsleriyle tisttinltik iddia ediyorlardL Boyle bir 
cemiyetin sosyal ya§ayi§l, e§itlik mefhumunu kavrayacak derecede de
gildi. islam, cemiyetin seviyesinden iisttin bir nizam ve toplumu te
rakki ettiren bir sistem oldugunu bOyle bir prensibi vaz'etmekle goster
mi§tir. ~iiphesiz ki, zaman ve mekan ne kadar degi§irse degi§sin, Allah'm 
indirdigi hilkiimler biitiin zaman ve mekam ku§atacak umumiyete sa
hiptir. Allah'm sisteminin bu umumiyete sahip olu§u; onun degi§iklik 
kabul etmez bir sistem olmasmdand1r. islam'm ortaya koydugu e§itlik 
prensibini, insanlann yaptlklan sistemler ancak onii<; as1r sonra anla
yabilmi§lerdir. Onsekizinci asrm sonlanyla ondokuzuncu asrin ba§la
rmda tatbik etmeye ba§ladtklan e§itlik, kendi mallan olmay1p Allah'm 
koydugu htikiimlerden ba§ka bir §ey degildir. ilerde anlatacagimiz gibi, 
insanlann yaptlklan sistemlerin e§itlik tatbikatl islam'a nisbetle gayet 
dar bir kitleye tahsis edilmi§tir. 

islam hukukunda umumi bir kaide vard1r: Erkek ve kadm vazife-
' leri ve hukuklan baklmmdan mtisavidirler. Kadm- da erkek gibi e§it 

haklara sahiptir. Kadmm erkek tizerindeki haklarmm kar§Ihgmda er
kege de bir tak1m vazifeler dii§mektedir. Yine bunun gibi erkegin, ka
dm tizerindeki haklarmm kar§Illgmda kadmm iizerine bir tak1m haklar 
teretttib etmektedir. Allah buyuruyor : ccErkeklerin kadmlar iizerindeki 
haklan gibi k~dmlarm da onlar iizerinde haklan vard1r.ll (Bakara, 228). 

Fakat. alemlerin ya.ratlClSI; bu umumi prensibi ile birlikte biinye ve 
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ruh yap1s1 itibariyle kadmlardan ayn olarak erkeklere bir tak1m husu
siyetler vermi§tir. ((Erkckler, onlar iizerinde daha iistiin bir dereceye 
maliktirler.•> (Bakara, 228). Diger bir ayet-i kerime'de de Allah, bu hu
susiyetin hududunu §U §ekilde a<;Iklar : ((Erkekler, kadmlar iizerinde 
hakimdirler; o sebeble ki, Allah kimini kiminden iistiin k1lm1§tlr.>> (Nisa, 
34). Ayetten a~1k<;a anla§Ild1g1 gibi iistiinliik, aile reisligi miikellefiye
tinden dolay1d1r. 

islam hukukuna gore ailenin ge<;imini te'min etmek, <;ocuklan ye
ti§tirrnek miikellefiyeti erkege aittir. Tabii ki, bunca mes'uliyeti ta§I
y_an birisinin evin reisi olmas1, aile i<;inde onun hakim olmas1 gerekir. 
Zira bu mes'uliyet, hakimiyeti icab ettirir. Allah'm erkeklere bah§ettigi 
iistiinliik, mes'f1liyetlerinin geregidir. islam hukukunda umumi kaide
lerden biri de §Udur : Hakimiyyet, mes'uliyet kar§Ihg1d1r. Devlet Reisine 
tanman hakimiyyet ag1r mes'U.!iyetin mukabilidir. Aym mevzudaki bir 
hadis-i §erif'te Rasulullah buyururlar ki : Hepiniz <;obansm1z. Hepiniz 
idare ettiklerinizden mes'ulsiiniiz. imam (Devlet reisi) bir <;oband1r o 
idare ettiklerinden mes'uldiir. Erkek, evinin <;obamd1r o da maiyyetin
dekilerden mes'f1ldiir. Kadm kocasmm, evinin <;obamdir. 0 da evinin 
idaresinden mes'uldiir. 

Herne kadar mii§terek i§lerde erkege iistiinliik tanmmi§Sa da, hu
susi i§lerde bOyle bir aymm yoktur. Mesela kadm miilkiyet sahibi olur, 
miilkiinde .diledigi gibi tasarruf edebilir. Gerek babas1, gerekse kocas1 
onun ferdi miilkiyetine kan§amaz. 

Goriildiigii gibi ondort as1r once her sahada islam'm tahakkuk et
t.irdigi e§itligi, giiniimiiziin medeni alemi heniiz tahakkuk ettirememi§
tir. islam 'hukukunu bu prensibi vaz'etmege sevkeden amil; cemiyetten 
ne§'et eden zaruri ihtiya<;lar olmay1p onun bizatihi kendi varhgmdaki 
ulviyyet ve kemaldir. Kadmla erkek arasmdaki e§itligi, medeni denilen 
alem biitiin ifrat ve tefritleriyle ancak XVIII. as1rda kabul etmege ba§
ladigmi bildigimize gore, islam'm ne kadar biiyiik ve alem§iimul bir 
nizam oldugunu anlayabHiriz. 

II - Hiirriyet ilkesi 

islam'm insanhga sundugu yeniliklerin en biiyiiklerinden birisi de 
§iiphesiz ki, hiirriyet prensibidir. ~eriat-1 ilahi, en ideal §ekliyle birlikte 
dii§iinme, inanma, konu§ma hiirriyetini bah§eden biricik nizamd1r. ~im
di biz hiirriyetin bu ii<; dab iizerinde ayn ayn durahm. 

islam ilk inmeye ba§lad1g1 gun; insan akhm evham ve huratelerin, 
taklid ve an'anelerin o igren<; karanhgmdan kurtanp ona serbest dii
§iinme hiiq-iyetini sunmu§, aklm kabul etmedigi her §eyi hudud di§ma 
atmi§tlr. islam; her konuda iyice dii§iinmeyi, ak1l ve mantlk ol<;iilerine 
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vurmay1, aklm kabul etmedigi §eyi yapmamay1 emredero i:slam'm da
veti hadd-i zatmda ak1l esasma dayamro Kur'an, Allah'm varhgm1 isbat 
i~in akla hitab edero Rasulullah, Kitabullah'a iman mevzuunda yine 
akla hitab edero i:nsanlar1 kendi hayatlan, yaratlh§lan, yerlerin gokle
rin yaratlh§l mevzuunda tefekkiire, dii§iinmeye ~agmro Dii§iince hiir
riyetini, ak1l ve mant1g1 ~ah§tlrmay1 emreden Kur'an ayetleri pek ~ok
turo i§te bir ka~ tanesi : 

«~iiphesiz goklerin ve yerin yaratlll§mda, gece ile giindiiziin birbiri 
ardmca geli§inde, insanlara yarar §eyleri denizde ak1t1p ta.§lyan gemi
lerde, Allah'm yukardan indirip yeryiiziinii oliimiinden sonra dirilttigi 
suda, deprenen her hayvam orada iiretip yaymasmda, goklerle yer ara
smda boyun egmi§ olan riizgarlan ve bulutlan evirip · ~evirmesinde dii
§iinen bir kavi'm i~in nice ayetler vard1ro (Bakara, 164) o 

«Nefisleri hakkmda olsun iyice dii§iinmediler mi? Allah; o gokleri, 
o yeri ve ikisinin arasmda bulunan §eyleri, muayyen bir va'denin ka
zasma sebep olmaktan ba§ka bir hikmetle yaratmami§hro Hakikat in
sanlardan ~ogu, Rablarma kavu§mayi cidden inkar edicilerdiro» (Rum, 
8). 

«Deki: Bakm1z yerde ve goklerde ne var?» (Yunus, 101) . 
<<insanoglu, neden yaratlld1gma bir baksm.» (Tank, 5). 
«Bakm1yor mus'Qnuz ki, develer nas1l yaratllmi§, gokler nas1l yiik

seltilmi§, daglar !lasil dikilmi§; yer nas1l serilmi§?» (Ga§iye, 17- 20). 
«Kalbi olanlar, yahutta kulagm1 dikenler i~in bunda ibret vard1r.n 

(Kat, 37) 0 _ 

«Ancak ak1l sahipleri olanlar dii§iiniir.» (Al-i imran, 7) 0 

Kur'an, aym zamanda akll geriye itip dii§iinmeyi bir kenara atlp 
ba§kalanm §Uursuzca taklid ·etmeyi, evham ve hurafelere inanmayt, 
ak1l ve mantlk Ol~iilerine vurmadan eski adet ve an'anelere sanlmay1 
kmar. Ve bu §ekilde olan kimseleri, hayvan gibi hatta hayvandan da 
a§agi kabul eder. Zira hayvanlar dii§iinmeden, akli muhakeme yiiriit
meden sevk-i tabii ile hareket ederler. insanla hayvan1 birbirinden ayi
ran yegane ozellik dii§iinme hassas1d1r. Eger insanoglunun akhm ahp 
fikrini yok edecek olursak, hayvanla hi~ bir fark1 kalmazo Artlk o, hay
vandan da a§agi bir mahluktur. Bunu ifade eden pek c;ok ayet vard1r: 

«Onlara, Allah'm indirdiklerine uyunuz, dendigi zaman; biz atala· 
nm1zdan alJ.§ageldigimiz §eylere uyanz, derlero Her ne kadar atalan bir 
§ey dii§iinmez, dogru yolu bilmez de olsalar.» (Bakara, 170). 

«Onlar yeryiiziinde gezmezler mi ki, kulaklanyla duyup ak11lanyla 
dii§iinsiinler. Ger~ekten, sadece gozler kor olmaz. Ancak goglislerdeki 
kalbler kor olur.» (Haec, 46) 0 • 

• «Hakikaten Biz, ak11lan <?lup da anlamayan, gozleri olup da gorme
yen, kulaklan olup da i§itmeyen cinn ve insanlardan bir ~ogunu cehen-
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neme doldurduk. Onlar, hayvan gibidirler. Hatta ondan da 8.§agidular. 
Onlar g,atillerin ta kendisidirler.)) (A'raf, 179). 

insanoglu her konuda du§U.nmelidir. Ve ak1l, mantlk dl§l hareket~ 
lerden sakmmahd1r. ~eriat di§I bile olsa insan; du§undugunden mes'Ul 
degildir. Zira §eriat insanoglunu, kafasmdan ge~en §eylerden dolay1 
muahaze etmez; ancak bu du§unduklerini fiiliyata doktUgu zaman 
muahaze eder. Efendimiz buyuruyorlar: 

Allah benim ummetimin zihnind~n . ge.;en vesveselerden, aklmdan 
ge~ten dU.§U.ncelerden dolay1 fiiliyat haline dokmedikleri, etrafmdakilere 
soylemedikleri takdirde her §eyden vaz ge~tmi§tir. 

islam, insanlara inanma hurriyetini veren ve bu hurriyeti en son 
haddine kadar himaye altma alan yegane dunya nizam1d1r. islam §eria
tma gore her insan, diledigi inanc1 se9mekte serbesttir. 

Hictbir kimsenin; ba§kasmm inancma kan§maya, inand1rmaya zor
lamaya, inancm1 gizlettirmeye hakk1 yoktur. ~eriat-1 ilahi, bu inanma 
hurriyetini sadece nazari olarak vermemi§tir. Onu pratik olarak bir 
tak1m garantiler altma a:lmi§tlr. 

islam; insanlann diledigi inanc1 sectmelerine veya b1rakmalarma, 
inanctlarma gore amel etmelerine veya etmemelerine ba§kalarmm kan§
masml yasaklad1g1 gibi, digerlerinin hakkma hurmet etmeyi de emre
der. Kim, birisinin i'tikadma kar§I gelirse; onu iyilikle ikna' etmek, -inan
digi §eyin hatah oldugunu kendisine anlatmak gerekir. Kabul ederse; 
inancm'I degi§tirmeye ikna' olursa, herhangi bir beis olmad1g1 gibi, kabul 
etmedigi takdirde ona bask1 yaparak, inancm1 degi§tirmesi ictin tesir 
ederek zorluk gostermek dogru degildir. Z1t akide sahibi olan kimsenin, 
muhalifinin hatasm1 actiklamasi, dogru yolu gostermesi onun ictin yeter 
bir vazifedir. 0 gerekeni yapmi§, muhalifini s1rat-1 mustakim'e ctagir
mi§tlr. Bundan sonra mes'uliyet, kabul etmeyenindir. Cenab-1 Hak bu
yuruyor: 

«Dinde zorlama yoktur. Dogru yol egri yoldan aynlmi§tlr. l> (Baka
ra, 256). 

«Eger Rabbm dileseydi, yerde bulunanlarm hepsi de iman ederdi. 
Yoksa sen insanlan iman etmeleri ictin zorluyor musun?l) (Yunus, 99). 

«Sen onlara hatlrlat. Sen ancak hatlrlatlc1sm. Onlara bask1 yap1c1 
degilsin.>l (Ga§iye, 21- 22). 

<(Peygamberin uzerinde a91k~a tebligden b8.§ka bir §ey yoktur.» 
(Nur, 54). 

islam, inanct sahibinin kendisini, inancm1 korumaya zorlar. Eger 
koruyamazsa, inancma hurmet edilmeyen bu beldeden hicret edip i'ti
kadma sayg1 gosterilen ba§ka beldeye go9 etmesini emreder. Hicret et
meye gucti yettigi zaman, o beldeden go9 etmezse; ba§kalarmm zulmun
den once o, kendi nefsine zulmetmi§ olur. Fakat go9 etmeye gucu yet-
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mezse; Allah insanlara, takatmdan tazlasm1 yuklemez. i§te Kur'an, 
ag1kga beyan ediyor: ccNefislerine zulmettikleri halde; canlanm aldlk
lan kimselere, melekler §6yle derler : Ne i§te idiniz? onlar; biz yerde 
zay1f kimselerdendik, hicret etmekten acizdik, derler. Melekler : Allah'm 
arz1 geni§ degil mi idi? Siz de oraya hicret edeydiniz, derler. i§te onlarm 
yeri cehennemdir. 0 ne kotu bir donti§ yeridir.>> (Nisa, 97). 

islam, musltiman olsun veya olmasm butun insanlara tamd1g1 inane; 
hurriyetiyle yuceligin · zirvesine ula§nn§tlr. Bu hurriyeti, islam Ulkele
rinde ya§ayan gayr-1 muslimlere tam olarak vermesiyle de, ustun bir 
nizam oldugunu gostermi§tir. Hangi islam Ulkesi olursa olsun, gayr-i 
muslimler din, i'tikad ve mezheblerini ilan edip hie; bir zorlukla kar§l
la§madan dini tedrisatm1, ma'bed ve mektebini ikame edebilir. Birgok 
islam ulkelerinde ya§ayan yahudiler, ag1ktan ag1ga ve resmi yollarla 
inanglarmda serbest olduklan gibi, ma'bedlerini in§a edip kendi dini 
bilgilerini ogreten mektepler ac;:1p i'tikadlanm tamtan kitaplar ne§ret
mektedirler. Y1gmlarca mezhebler curcunas1 iginde bogulan Hiristiyan
lar da, aym haklara sahib olmu§lardlr. Her mezhebin ozel kiliseleri, 
okullan oldugu gibi a<;1ktan ag1ga dini ayinlerini icra etmekte, serbestc;e 
kitap ne§riyatl yapmaktad1rlar. 

islam; her ferde konu§ma hurriyetini verdigi gibi umumun men
faatlarma, cemiyet nizamma, ahlaki konulara dair soz soylemeyi de 
her mti'mine farz k1lm1§tlr. i§te Allah'm ayeti : . 

ul<;inizde insanlan hayra davet eden, ma'rufu emredip mtinkeri 
nehyed€n bir topluluk bulunsun.>> (Al-i imran, 1011). 

((Onlar ki, yeryuzune yerle§tirirsek, namazlar1m k1llp zekatlanm 
verirler, ma'rufu emredip, munkeri nehyederler. )) (Haec, 41) . 

i§te Rasulullah'm buyrugu : 
Sizden biriniz, bir kotulugu gorfuse onu eliyle degi§tirsin, gucu yet

mezse diliyle degi§tirsin, buna da gucu yetmezse kalbiyle degi§tirsin. 
Bu se imanm en zay1f1d1r. · 

Cihadm en buyugu, zalim bir hukumdara kar§l soylenilen hak 
sozdur. 

Din; nasihattan ibarettir. Kimin ic;in ya Rasulullah, dediler. Allah, 
Rasulu ve musltimanlarm hepsi igindir, buyurdular. 

~ehidlerin en buyugu; Abdtilmuttalib oglu Hamza'd1r. Bir de zalim 
hukumdara kar§l gelip oldurtilen kimsedir. 

Herkesin; inand1g1 §eyin dogru oldugunu soylemesi, kalemi ve lisam 
ile inancm1 mudataa etmesi normal bir hak olduguna gore, diger htir~ 
rlyetlerde oldugu . gibi konu§ma hurriyeti de ba§IbO§ degildir. Konu§ma 
hurriyetinin de bir smm olmahd1r. Konu§ma, umumi adaba aykm, i~
timai ahlaka mugayir, §eriatm hukumlerine muhalif olmamalld1r. islam 
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hukuku, ilk gtinfmden beri konu§ma hiirriyetine gereken titizligi gos
termi§, su-i isti'malini de bertaraf etmi§tiro ilk olarak Allah'm Rasulii, 
bunu kendisinde tatbik etmi§tiro <cMuhakkak ki sen, yiice bir ahlak 
iizeresino» (Kalem, 4) 0 Allah, r~suliine; insanlara emirlerini teblig et
mesini, biiti.\n insa.nhg1 imana c;agirmasmi, putc;ulan, yalanc1lan delil
ler getirerek, aklllarma ve kalblerine hitab ederek davet etmesini em
retmh;tiro Fakat A-llah, rasuliine bile konu§ma hiirriyetini mutlak §ekil
de vermemi§, ancak davetine uyanlan uyanp te§vik etmesini bildirmi§, 
hak yola davet esnasmda hikmete, giizel ogiide, en iyi §ekilde miicadele 
etmeye, cahillerden sakmmaya, kotii soz soylememeye, Allah'tan ba§
kasmm davetine uyanlara sovmemeye te§vik etmi§ ve prensib olarak 
hakka dayanmasm1, buyurmu§turo Rasuliine c;izdigi konU§ma htirriye
tinin hududlan ile birlikte, bize de konu§ma hiirriyetinin ba§lbO§ ol
mad1gm1, bir talnm kay1dlarla sm1rh oldugunu belirtmi§tiro ~iiphesiz 

·ki 
0 

§eriatm soz hiirriyetini bir tak1m s1mrlarla tahdid etmesi; ferdlerin, 
cemiyetlerin ilerlemesi, topluluklar arasmda sevgi ve hiirmet duygula
rmm yay1lmasl, iilii'l-Emr olan kimselerin hak yolda yiirtimeleri ic;in 
miihim vazlfeler icra etmi§tiro Ancak bu §ekilde §ahsi ve milli istekle
rin iizerinde ebedi bir yard1mla§ma duygusu geli§qrilebiliro Bugiinkii 
diinyanm, yana yana aray1p bulamad1g1 §ey de bunlar degil midir? Soz 
hiirriyeti mevzuundaki salahiyetli te§ri' organlan, kanun adamlan 
uzun tecrtibeden sonra iki ayn fikir ileri siirmektedirlero Bir k1sm1 soz 
hiirriyetini, umumi cemiyet nizamm1 rencide edici olmad1ktan sonra, 
kayltSlZ §artSlZ kabul etmektediro Bunlara gore mevzu-u bahs olan, am
me nizam1d1r. Ahlaki mevzulan nazar-1 itibara almazlar. Bu gorii§ii 
fiiliyat sahasma koydugumuzda, ortaya kin, fesad, tefrika, ahlakslzhk, 
istikrars1zhk gibi buhran ve isyanlardan ba§ka bir §ey c;1kmaz. idareci
lerin diger bir k1sm1, hakim kitlenin hayat gorii§iine aykm olan her c;e§it 
soz hiirriyet.ini s1mrlama fikrini savunmaktad1rlar. Bunlarm gorii§iin'u 
de fiiliyata doktiigiimiizde, neticede hiir gorii§lerin bask1 altma almmas1, 
ileri fikirlerin cemiyetten uzakla§masi ile istibdad dedigimiz zuliim ve 
isyan hareketleri ba§lar. islam'm bu konudaki gorii§ii, her iki fikrin 

. sentezinden ba§ka bir §ey degildir. 0, ba§Ibo§ soz hiirriyeti tammad1g1 
gibi, zulmiin dipc;igi altmda k1s1tlanan bir hiirriyet de tammaz. islam'm 
esas prensibi, bizatihi soz hiirriyetidir. Bu hiirriyet ancak ahlaki, ic;ti
mai, dini hududlar dl§ma <;1ktlg1 zaman k1s1tlanabilir. Zaten soz hiir
riyetinin verilmesinin ana sebebi de ahlaki, ic;timai ve dini duygulan 
korumak degil midir? Bunlan muhafaza ise, verilen hiirriyeti azc;ok 
k1s1tlama ile miimkiin olabiliro 

Goriildtigii gibi islam; yalan soylememek, iftira etmemek, kiifr.et
memek, ba§kasmm §eref ve haysiyetini rencide etmemek, diger kimse
lere dii§manca tav1rlar takmmamak kayd1yla herkese diledigi gibi ko-
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nu§ma hakk1m vermi§tir. Bu §artlar dahilinde ki§i kendi gorli§iine hik
met, giizel ogiit ile insanlan davet edebilecegi gibi, kotii soz soyleme
mek, kotiili.lge ba§ vurmamak, cahillerden sakmmak §artiyla en giizel 
§ekilde miicadele edebilir. Boyle bir §eyi yapan kimse; insanlar tara- . 
fi.ndan hfrrmetle dinlenip gorii§leri takdir edilecegi gibi, aym zamanda 
herkesle de iyi ge~inebilir. 

«Sen bagi§lama yolunu tut, iyiligi emret ve cahillerden yiiz ~evir.» 
(A'rat, 199). 

<<Rahman'm kullan onlardir ki yeryiiziinde vakar ve tevazu' ile yii
riirler, cahiller kendilerine laf attlklan zaman «Selftm» derler.» (Fur
kan, 63) . 

«Mii§riklerin Allah'tan ba§ka taptiklan putlara sovmeyin ki, on
lar da cehaletle tecaviiz ederek Allah'a sovmesinler.>> (En'am, 108) .· 

«Allah, kotii soziin a~Iklamp soylenmesini sevmez. Ancak, zulme 
ugrayanlar miistesn~dir. Allah Semi'dir, Alim'dir.» (Nisa, 148). 

<IDii§manhkta ileri gidenler miitsesna olmak iizere Yahudi, ve HI
ristiyanlarla en giizel §ekilde miicadele edin. Dii§manhkta ileri giden
lerle ise sa va§m. Bir de de yin ki : Biz hem bize indirilene, hem de size 
indirilip de elinizle bozmu§ oldugunuz kitabm aslma inandik. Bizim 
ilahimiz, sizin ilah1mz birdir. Biz yalmz O'na itaat ederiz.» (Ankebut, 
46). 

i§te isUtm'm; insanlarm dii§iinemedikleri, atalarmm ve dedelerinin' 
anlattlklan huratelerden ba§ka bir §ey bilmedikleri zamanda ortaya 
att1g1 ii~ §U'besiyle birlikte hiirriyet nazariyesi. .. 

0 giinkii insanlara gore; bir kimsenin inanc1 i~in zorlanmas1 gayet 
t~bii idi. Kuvvet, kudret ve saltanat sahiplerinden ba§ka, . hi~ kimsenin 
dii§iinme ve konu§ma hiirriyeti yoktu. Bu dine ilk giren miisliimanlar; 
Allah davasm1 yaymak, islam i'tikadmi goniillere yerle§tirmek i~in 
biiyiik eziyetler ~ektiler. inan~larmdan vazgec;meleri i~in azab edildi
ler. Her veslleyle dii§manlan tarafmdan gozetlendiler. Kime ne soyle
mek istedilerse engellerle kar§Ila§tllar. Ne zaman ibadet etmeye te§eb
b\is ettilerse eziyetlere du~ar oldular. 

ilahi nizam, bu §ekilde hiirriyet prensibini getirdigi s1rada o giinkii 
cemiyet, bu koca ink1lab1 anlayacak durumda degildi. Zira o giinkii 
alem, hiirriyet prensibi i~in hazir vaziyette degildi. islam, bu prensibi 
vaz'etmekle geldigi cemiyetin seviyesini ilerletmi§, indigi yerdeki insan
larm vah§et ve barbarhklanm diizeltip cehaJetlerini yok etmi§tir. 

Goriiliiyor ki; islam'm getirdigi hiikiimler, ta'dilat ve tebdilata hi~ 
ihtiya~ kalmayacak §ekilde alem§iimuldtir. Zaman ne kadar uzarsa uza
sm, mekan nas1I degi§irse degi§Sin, onda reform arama hevesi bo§ bir 
fantaziden ibarettir. Be§eri sistemler, XVIII. asrm sonu ile XIX. asrm 

M 

b 
d 
c 
n 
h 
o: 
k 

et 

m 
m 
k~ 

Sl: 

le. 
ca 
za 
re 
AI 
ya 
rh 
ed 
az 
gil 

de 

et1 
Ul 
du 
ler 



.Maide, 38-40) HADiSLERLE KUR'AN-1 KERJ.M TEFSIRi 2335 

ba§larma dogru hurriyet mefhlimunu yeni yeni anlamaya ba§lami§lar
dir. Daha oncesine gelince, Batida hurriyeti bilen dahi yoktu. En ag1r 
cezalar dii§Unurlere, ISlahatc;Ilara, devletin , ileri gelenlerinin inancma 
muhalif insanlara uygulamrd1. i§te tarih, i§te hakikat ... Bundan sonra 
hurriyetln, Frans1z ihtilaliyle geldigini iddia edenlerin ne buyuk yalanc1 
olduklanm anlayabilirsiniz. islam §eriatim bilmeyen avrupahlann, bu 
kabil iddialan ma'zlir kar§Ilanabilir. Ya bizim cahillere ne demeli? 

III - Dam§ma ilkesi 

islam, §lira esasma dayamr: «Onlarm i§leri aralarmda mu§avere 
iledir.» (~l1ra, 38). 

«i§lerinde onlarla mU§avere et.» (Al-i imran, 159). 
Bu ise, o gunku insanlar_ tarafmdan bilinmeyen bir §eydi. Peygam

herin geldigi as1rdaki arap insam cehaletin der~nliklerine dalmi§, ge
rilikte ise zirveye c;Ikmi§tl. ·islam, §lira prensibini vaz'etmekle ebedi ol
dugunu isbat etmi§tir. Aym zamanda bu prensib, onun tebdilats1z ola
rak her asra hitab edecegini gosterir. 

Bu itibarla !slam, §lira prensibini umlimi c;erc;eveler dahilinde vaz' 
etmekle yetinmi~. cemiyetlere uygulanmas1 gereken ikinci derecedeki . 
kaideleri devlet adamlanna birakmi§tir. Zira bu nevi kaideler . zaman, 
mekan ve toplumlarm degi§mesiyle degi§irler. Mesela; devlet adam1, 
milletin fikrini kabile ve a§iret reisleri vasitasiyla ogrenebilecegi gibi, 
kabilelerin arasmdan sec;ilecek temsilciler vas1tas1yla veya muayyen va
Siflara sahip ferdlerin fikirlerini sorw~turarak da ogrenebilir. idareci
ler, en guzel goru§u sec;ip cemiyetin fikrini almakla mukelleftirler. An
cak esasta olmayan bu tur teferruatla alakah hukumlerin, cemiyetin 
zarar ve ziyf.mma, ferdlerin ve amme nizammm aleyhine olmamas1 ge
rekir. ~lira prensibinin tatbikatiyla ilgili ana prensibleri, §eriati vaz'eden 
Allah bizatihi kendisi koymu§tur. Bunlarda ta'dilat ve tebdila~- asla 
yap1lamaz. ~lira prensibinde uyulacak kaidelerin en onemlilerinden bi
risi de, gorii§U kabul edilmeyen azm1Ig1n, c;ogunluga uymas1 ve kabul 
edilen fikri samimiyyetle tatbik etmesidir. Miinaka§a hudlidunu a§arak 
azmhkta olan kimselerin, c;ogunlugun gorii§iinu reddetmeleri dogru de-
~di~ ' 

«RasUlullah'm size emrettigi her§eyi yapm1z. Nehyettigi §eylerden 
de sakmm1z. (Ha§r, 7). 

Raslilullah; bu sunneti bizlere emrettigi gibi, hayatmda da tatbik 
etmi§ ve kendisinden sonra sahabeleri o'nun izinden yurumu§lerdir. 
Uhud gazasma gitineden once Kurey§'in harb ic;in hareket ettigini 
duyan Efendimiz; ashabm1 toplad1 ve onlarla dfr§mani Medine'de bek
lemek, yahut da Medine di§mda kar§Ilamak huslisunda isti§are etti. 
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Rasulullah'm goru~u, Medine'den c;Ikmayip sathi mudiHaa yapmakt1. 
Baz1 ashab ile ibrlikte Abdullah ibn Ubeyy de aym fikirdeydiler. Ancak 
ekseriyeti te~kil eden yeni yetme sahabelerin istegi uzerine Efendimiz, 
Uhud'da sava~may1 kabul etti. Bu sava§ta Peygamberimiz, ekseriyetin 
gorti§tine u.yup onu tatbik etti. isti§are yap1lan meclisten kalk1p evine 
gitmi§, z1rhm1 giymi§, akalliyeti ekseriyetin pe§ine di.i§i.irerek Medine 
di§mda harb etmi§tir. 

Her ne kadar c;ogunlugun gori.i§i.i kendi re'yine muhalif dti§mti§se 
de, onu tatbik etmekten sakmmami§tlr. Halbuki hadiseler, Peygamberin 
gori.i§tinun dogru oldugunu sonradan isbat etmi§tir. 

Rasulullah'm sevgili ashab1 da, o'nun vetatmdan soma irtidad 
harblerinde aym yolu ta'kib etmi§lerdir. ilk once c;ogunluk mtirtedlerle 
harb etmemek niyetinde oldugu halde, Ebubekir'in ba§mda bulundugu 
az bir grup, miirtedlerle muharebe etmek ve hic;bir miisamaha goster
memek kara.nnda idiler. Uzun munaka§alardan sonra Hz. Ebubekir'in 
ikna' etmesi neticesinde, c;ogunluk bu tarafa gec;mi~ti. Kabul edilen bu 
gorti§, infaz edilmeye ba§lamnca aym gorti~tin muhalifi olanlar, ilk once 
bu gorti§ii infaz etmek, canlanyla, mallanyla, btittin varhklanyla o 
yolda kurban olmak ic;in c;Irpmanlann ba~mda yerallyorlard1. 

i§te bu mtibarek yol ile, gtintimtizdeki demokrasilerin bozulmasm1 
onlemek ic;in en keskin ilac; olan ~lira prensibi yerle§ffii§ oluyordu. ~u
rasi muhakkak ki; gtintimuzde demokrasiyi tatbik eden tilkeler, §lira 
prensibini tatbik edememektedirler. Bunun sebebi; mtinaka§a mtiddeti 
bittikten sonra da c;ogunlugun kabul ettigi fikre kar§I azmllgm mtina
ka§aya devam etmesine mtisamaha gosterilmesidir. ~ogunlugun kara.r
la~tirdigi boltimlerin tatbiki esnasmda, azmllgm engelleyici tav1r takm
masidir. Hatta kararla~tlnlan ~ey tatbik edildikten sonra bile, demok
ratik tilkelerde o konu ile ilgili ele§tiriler devam edip gitmektedir. Esas 
kaide c;ogunlugun idareyi ytirtitmesi olduguna gore; bu kitlenin dti
§tince ve icraat1 gereken htirmeti gormemekte, c;ok kere alay ve iftira 
mevzliu olmaktad1r. Acemilikle ve salahiyetsizlikle itham edilmektedir
ler. Bazan hakim olan c;ogunlugun koydugu kanunlar, muhalif olan 
azmllklar tarafmdan kabul bile edilmemektedir. Neticede hakim olan 
kitle, azmllga dti§mekte ve muhalif olanlar tekrar i§ ba§ma gec;mekte
dirler. Bu sefer de bunlar, onlara aym davram§lan yapmaktad1rlar. i§te 
boylece idare edenlerin gori.i§ ve i§leri, tenkid ve alay mevzliu olur. Ten
kidi yapan kimse, eger onu yerinde yaparsa, §tiphesiz ki c;ok faydali 
olur. Fakat daha once mtinaka§a edilmi§ mevzlilan, yeniden miinaka§a 
mevzuu etmek, . yap1lan i§lerin bozulmasma sebep olur ve §lira prensi
bine aykmd1r. ~lira prensibinin esas1; devletin, c;ogunlugun gorii§tine 
uygun olarak ida.re edilmesidir. Bu, §U demektir: Milletin c;ogunlugu 
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hangi gor'ii§ uzerinde birle§irse, o gor'ii§e uymak ve hurmek etmek ge
rekir. Azmllgm, c;ogunluga kar§l bu olumsuz tavrmm neticesi olarak 
demokratik Ulkelerde devlet idarecileri, iyi i§ yurutemeyen acizler du
rumuna d'ii§m'ii§lerdir. Partilere, gruplara ve politikactlara guvensizlik 
ba§lam~§tir. Herkes, onlann millete hukmedip devlet i§lerini idare ede
bileceklerinden §'iiphe etmektedir. Halk, guvenini kaybetmekte bir ba
kima hakhd1r. Zira re'yini verdigi kimseler; takdir toplayan bir gor'ii§, 
tenkid mevzuu olmayan bir fikir, §'iiphe ve alay mevzuu olmayan bir i§ 
ileri surmemektedir. Butun demokratik Ulkelerde aym halin vuku bu
lu§u halk1, §lira prensibinin tatbiki imkans1z oldugu fikrine sevketmek
tedir. Bu defa §Uphe ve guvensizlik, prensibi tatbik edenlerden kalkmi§, 
prensibin kendisine donm'ii§t'iir. Bu yuzden demokratik iUkelerin bir 
c;ogu, daha iyi olur kanaati ile diktatorl'iige sapnn§lardir. 

Fakat tecr'ii_beler isbat etmi§tir ki; diktatorlUk, demokrasiden daha 
kotu sonuc;lar doguran bir rejimdir. <;unku dikta; ag1zlarm kapanma
sma, fikir hurriyetinin, sec;me hurriyetinin kaldmlmasma, idare eden
lerle idare edilenler arasmda guvenin kalkmasma, hukumetleri isteme
dikleri halde halkm zararll neticelere ula§masma sebeb olmu§tur. Eger 
demokrasiden dikta .rejimine gec;en Ulkelerde, diktatorluk ba§an elde 
edebilmi§se; bu ba§an sistemin degil, tecrubelerin isbat ettigi gibi mah
kum edilenlerin, hakimlerin §ahsiyetine guveninden ve onlan destek
lemelerinden dogan bir ba§andir. Dikta, zul'iim rejimini arttlrdlkc;a 
halkm guveni sars1lacak, bozukluk unsuru yava§ yava§ cemiyete yayl
lacak, neticede isyanlar ve ihtilaller ba§gosterecektir. 

Gerc;ekten islam, sadece demokrasinin bozulmasm1 onleyen keskin 
bir ilac; olmay1p, milletleri diktatorlerin penc;esinden kurtaran bir em
niyet subabtdi.r. Zira islam; §lira prensibini nazari olarak zihinlere yer
le§tirdigi gibi, ameli olarak da tatbikat sahasma koyar. Butun kuvvet
leri, cemiyete hizmet ic;in seferber eder. Halkm §Uraya ve idarecilere 
kar§l guvenini artird1g1 gibi, y1kic1 ve diktatorl'iige sevkedici amillerin 
de yolunu keser. 

~oyle de diyebiliriz : Demokratik sistem, aslmda isti§are ve yar
dtmla§ma esasma dayamr. Fakat kotu tatbikat neticesi, idare edilen
leri idare edenlere musallat etmi§, ferdler arasmda ic;timai yardimla~
madan eser birakmami§tlr. Dikta rejimi ise; idare edilenlerin, idare 
edenlere kale olmasmdan ba§ka bir §ey degildir. Halk; idarecileri din
lemeye, ne derlerse ona itaat etmeye mecburdur. islam'a gelince; o hem 
isti§are, hem de i~tin1ai yardlmla:§ma esasma dayamr. islam, bir kitleyi 
diger bir kitleye musallat etmez, birini digerine ezdirmez. Boylece de
mokrasideki iyilikleri en giizel §ekliyle kapsad1g1 gibi, diktatorluklerin 
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dii§tiigii kotiiliiklere de dii§mez. Her ikisinin de ay1plarmdan uzakbr. 
islam; idare §eklini isti§are esasma dayamakla, be§eri sistemleri 

tam onbir as1r geride birakmi§tlr. Ancak Bati, Frans1z ihtilalinden son
ra isti§are esasm1 kabul etmi§tir. Amerika Birle§ik Devletleri ise XVIII. 
asnn yar1smda kavrayabilmi§tir. ~ura prensibine dayah hukuk, XIX. 
as1rda tedvin edilmi§tir. Be§eri sistemler, sori as1rlarda bile olsa tatbik 
etmeye ba§ladiklan §lira prensibini islam'dan aktarmi§lardir. Yoksa 
kendi maHan degildir. islam ise, ta miladm VII. asnnda cihamn ufku 
kapkaranhk iken §Ura prensibini vaz'etmi§tir. 

IV - Yonetenlerin , Yetkisini Simrlantbnna ilkesi 

islam hukuku; ilk giinden beri idare edenlerin yetk~ini bir tak1m 
kay1tlarla sm1rlayan tek ,sistemdir. Onlann keyiflerine gore tasarruf 
etmelerini yasaklad1g'l gibi, bir taklm hududlar dahilinde hiikmetme- · 
lerini §art ko§mu§tur. Devlet idarecileri bu hududlan a§amayacaklari 
gibi, muhalif hareket ettikleri zaman da mes'Uldiirler. islam gelmeden 
once hakim kitle, mutlak (kay1ts1z §arlsiz) yetkiye sahipti. Hiikmeden
lerle, hiikmedilenler arasmdaki alaka sadece kuvvete dayamyordu. Ha., 
kim kitle, egemenlik giiciinii kuvvetten allyordu. Kudreti miktarmda 
da sultalan vard1. Ne kadar kuvvetli olurlarsa, iistiinliik sahalan da 
o kadar geni§ oluyordu. Zaytfladlk~a sulta ve iistiinliikleri de kaybolu
yordu. Halk, hakim kitleye iyi hiikmettigi i~in degil de, daha kuvvetli 
oldugu i~in boyun egiyordu. idareyi elinde tutan kimse, mall veya ·mev
kii ile, yahut ta zorla halk1 kendi yoluna ~ekebiliyor, halk da sesleri
meden ona itaat ediyordu. idarecinin kuvveti zayiflayip, kendisiyle boy 
Ol~ii§eriler ortaya ~1ktlg1 zamanlarda; idareci, halk1 kolesi gibi kulla
myor, onlara tahakkiim ediyordu. idareci, su1ta.S1m kuvvetten ald1gma 
gore, hi~ bir idarecinin sultas1 digerine e§it olmuyordu. Meydanda her
kesin ta'kib edecegi belli bir sistem yoktu. Her idareci istedigini ya
piyor, istemedigini yapm1yordu. Hi~bir kimse ona hesap soramaz, mu
rakabe edemezdi. 

islam gelince; biitiin bu kotii §B.rtlan degi§tirip insana insanca de~ 
ger veren, cemiyetlerin ihtiya~lanm kar§Ilayan yepyeni bir nizam ge
tirdi. Artlk hiikmedenlerle, hiikmedileriler arasmdaki alaka; hiikmeden
lerin kuvv.etine, hiikmedilerilerin zaafma degil, cemiyete faydall 'olam 
yapmaya dayamyordu. Cemiyet, kendisini idare edecek, menfaatmm 
geregini yapacak kimseyi kendisi se~iyordu. Hiikmeden kimsenin sui-" 
tas1 tahdid edilmi§ti. Bu hududlann di§ma ~1karsa yapt1g1 §eyleri bat1I 
say1p, cemiyete onu azletme, yerine ba§kas1m se~me hakkm1 vermi§ti. 

ilahi nizam; idarecinin vazifelerini a~Ik~a beyan etmi§, haklanm 
ve odevlerinin hudud:unu ~izmi§tir. islam hukukuna gore idarecinin 
vazifesi, dini korumak diinya i§lerini yiiriitmek i~in peygambere bali-
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felik yapmaktlr. F1k1h Istllahmda idareciye «imam>> ad1 verilir. imamet 
yahutta hila.fet, f1k1hc;Ilara gore irade ve sec;imle olur. Sec;ilen kimse, 
dahili ve harici amme i§lerinde milletin maslahatlm dii§iinmek, Allah ve 
Rasuliiniin emirlerine uygun hareket etmek mecburiyetindedir. 

islam hukukunda imamm yetkisi, mutlak degildir. 0, istedigi gibi 
hareket edemez. 0 da milletten bir ferddir. Millet onu ba§ma sec;mi§, 
iizerine bir y1gm Odevleri yiiklemi§tir. Bu miinasebetle onun da millet 
iizerinde bir taklm haklan, yiiklenilen i§leri yapmas1 ic;in yetkileri var
dir. 0, bu odevleri yerine getirir, haklarmdan faydalamrken, Allah'm 
emirlerinin di§ma c;1kmamak mecburiyetindedir. Halife mutlaka, Al
lah'm §U emrine uyacaktlr: 

«Onlarm arasmda Allah'm indirdikleriyle hiikmet. >> 
«Sonra seni dinden bir yol iizere gorevli k1ldlk. Onun ic;in sen o 

. yola uy da, ilmi olmayanlann arzu ve isteklerine uyma.n 
<< • • • Allah'm kitab1m korumaya me'mur olmalan ve iizerine §ahid 

bulunmalan itibariyle hiikmederlerdi ... >> · 

imam yahut ba§kan, §eriatm emirlerine uymakla mukayyed oldu
guna, ona uygun olarak hareket etmek mecburiyetinde bulunduguna 
gore, yetkisi de sm1rlanm1§ oluyor. §eriatm miibah k1ldig1 §eyleri yap
mak, yasaklad1g1 §eyleri de yapmamak mecburiyetinde kal1yor. islam 
hukuku idarecilere, cemiyetten normal bir ferde tamd1g1 haklan tamr. 
Onlara yasaklad1gmi buna da yasaklar. 0, kendi hududunu a§an bir 
i§i yapt1g1 zamzm ister kasdi, ister ihmalkarhktan dogsun mes'uldiir. 
islam, idarecilerin yapt1g1 i§lerden dolayt mes'uliyeti, e§yamn mantlgi
na uygun olarak yiiriitmii§tiir. Hakime hak ve vazifelerini beyan etmi§, 
bunlarm di§ma «;;1kmamasm1 emretmi§tir. Hakimle diger bir ferdin far
kl yoktur. Adalet ve e§itl~k prensibinin mantlki icablarmm tabii bir ne
ticesi olarak, ister kasdi olsun, ister ihmalllk neticesi olsun, cemiyetin 
diger ferdleri gibi hakimin de §erlat di§I i§lerinden mes'ul tutulmasi 
gerekir. 

Devlet adam1mn (imam), milletin sec;mesiyle ba§a gec;ip, Allah'm 
c;izdigi hududlar dahilinde hareket edecegini soylemi§tir. imam'm mil
letin i§lerini omuzlamasi gerektigi gibi, halkm da ona taat etmesi gere
kir. Ancak vazifelerini yapmayan, Allah'm c;izdigi hududlarm haricine 
c;1kan devlet adamma itaat ve boyun egmek yoktur. i§te Allah'm ayet
leri: 

«Ey iman edenler, Allah'a itaat edin. Rasulullah'a ve sizden olan 
iili.l.'l-Emr'e de itaat edin. Eger bir §eyde c;eki§irseniz, onu Allah'a ve 
Rasuliine b1rakm. Eger Allah'a ve ahiret giiniine inamyorsamz; bu, 
sizin ic;in hem haytrh, hem de netice bakimmdan en giizeldir,» (Nisa, 
59). 
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i§te Rasul'un hadisleri : 
Yaradana isyan mevzuunda hie; bir yaratlga itaat yoktur. 
itaat sadece ma'rUftad1r. 
Kim size Allah'a isyan etmeyi emre,derse, onu ne dinleyin, ne de 

ona itaat edin. 
Efendimizin vefatmdan sonra miislumanlar, Hz. Ebubekir'i halife 

sec;mi§lerdi. Hz. Ebubekir hilatete sec;ilince §Oyle der : 
Ey insanlar; ben, sizin hay1rhmz olmad1gtm halde ba§Imza getiril

dim. Eger iyi idare edersem bana yard1m edin, yoksa bana kar§l gelin~ 
Allah'a ve Rasulune itaat ettigim muddetc;e, siz de bana itaat edin. Eger 
ben, Allah'a ve Rasulune isyan edersem bana itaat etmeyin, 

Hz. Ebubekir'in obur dunyaya g~u~unden sonra, Hattab oglu Orner 
halife sec;ildi. Orner de bu fikri zihinlere yerle§tirmek ic;in hutbesinde 
§6yle dedi: 

Sanki ben ve siz, denizin ortasmda §arka ve garba dogru yol alan 
bir gemideyiz. insanlar aralarmdan bir idareci sec;erler. Eger dogru gi
derse ona uyarlar. Sap1tirsa onu 6ldururler. Hz. Talha ona sordu : Sa
pltlrsa azlederler, deseydin de olurdu. Orner : Hay1r, alum geride kalan
lar ic;in daha iyi bir tenkil §eklidir, dedi. 

i§te; hakimlerin mahkumlan ezdigi, idare edenlerin idare edilen
leri somilrdugu bir zamanda bu nizamm getirdigi hakikatlar. islam bun
Ian, cemiyetin ihtiyac1 oldugu yahut cemiyet istedigi ic;in degil, tam ve 
ebedi bir nizam oldugu ic;in getirmi§tir. Aym zamanda cemiyetin sevi
yesini yukseltip terakki ettirmek ic;in getirmi§tir. 

isla.m, getirdigi bu nev'i nazariyelerle hakimin salahiyetini takyid, 
hukmedenlerle, hukmedilenler arasmdaki alakay1 ta'yin ederek be§eri 
sistemleri as1rlarca geride b1rakm1§tlr. Hukmedenlerin yetkisini simr
layan ilk be§eri hukuk sistemi, islam'dan tam onbir as1r sonra ingiliz 
anayasas1 ohnu§tur. Daha sonra XVIII. asrm sonlannda Frans1z ihtila
liyle birlikte bu prensib her tarafa yayllml§tlr. (AbdUlkadir Udeh, is
lam Ceza Hukuku ve Be§eri Hukuk, I, 41 - 77). 
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41 -. Ey peygamber, ag1zlanyla inand1k dedikleri hal
de kalbleriyle inanmayanlardan, yahudilerden, yalana ku
lak verenler ve sana gelmeyen ba~ka bir kavmin s6zunu 
dinleyenlerden kufre ko~anlar seni uzmesin. S6zlerin yer
lerini degi~tirirler de; size bu ved.lirse ahn, verilmezse ka
<;Inin, derler Allah kimin de fitneye du~mesini isterse; 
onun i<;in senin · Allab'a kar~1 hi<;bir ~eye gucun yetmez. 
i~te onlar, Allah'1n kalblerini temizlemek istemedigi kim
selerdir. Dunya.da rusvayhk, onlarad1r. Ve onlar i<;in ahi
rette buyuk bir azab vard1r. 

42 - Yalana kulak verici, haram1 yeyicidirler. Sana 
gelirierse; ister aralannda hukmet, ister onlardan yuz <;e
vir. Eger onlardan yuz <;evirirsen; sana hi<;bir zarar vere
mezler. Sayet hukmedersen de, aralannda adaletle huk
met. c;unku Allah, adil olanlan sever. 
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43 Nas1l seni hakem ta'yin ediyorlar? Halbuki Tev-
rat yanlanndad1r .. Onda Allah'In hiikmii vardrr. Hem bun
dan sonra yiiz Qevirirler. Onlar inan1c1 degillerdir. 

44 - Dogrusu Tevrat'1 Biz indirdik. Onda hidayet ve 
nut vard1r. Kendilerini Allah' a teslim etmi~ peygamber
ler, yahudilere onunla, Rabb'a kul olanlarla bilginler de 
Allah'In kitab1ndan elde mahfuz kalanla hiikmederlerdi. 
Ve ona $Ahid idiler. insanlardan korkmaym da Ben' den 
korkun. Ve ayetlerimi az bir degerle degi~tirmeyin. Kim. 
de Allah'In indirdigiyle hiikmetmez'Se; i~te onlar, kafirle
r in kendileridir. 

MiinafJklar ve Y aluldiler 

Bu ayet-i kerime'ler Allah'a ve Rasuliine itaatm di§llla c;Ikip, kii
fiirde ko§U§an ve kendi gorii§lerini, Allah'm hiikiimlerinden one alan 
kimseler hakkmda nazi! olmu§tur. «Onlar ki, «agizlariyla inandik de
dikleri halde, kalbleriyle inanmayanlardir.» Dilleriyle mii'min olduk
lanm izhar ederler, ama kalbleri imandan uzak ve bombo§tur. Bunlar 
miinafiklardir. Aynca «Yahudilerdem islam dii§manlan da vardlr. 
Bunlarm hepsi yalana kulak verirler. Ona ko§up etkilenirler. <<Sana 
gelmeyen ba§ka bir kavmin soziinii» ·dinlerler. Senin meclisinde bulun
mayanlara uyarlar. Denildi ki; bundan maksad, onlar senin yanmda 
sbzii dinler ve yanmda bulunmayan dii§manlannm yanma vardiklan 
zaman bu s6zii yasaklarlar, demektir. <<S6zlerin yerlerini degi§tirirler.» 
Te'vile gelmeyecek §ekilde anlat1rlar. ccSize bu verilirse alm, verilmez
se kac;mm, derler. >> 

Demldi ki ; bu ayet, birini 6ldiiren Yahudi toplulugu hakkmda na .. 
zil olmu§tur. Onlar dediler ki; gelin, biz Muhammed'in hiikmiine ba§
vurallm. Eger bize diyet hiikmii verirse soyledigini tutallm, eger ki
sas h iikmii verirse onu dinlemeyelim. 

Sahih alan §Udur: Bu ayet, zina eden iki Yahudi hakkmda nazil 
olmu§tur. Yahudiler, kendi elleriyle Allah'm kitabmi degi§tirmi§ler ve 

. evli ki§ilerin recmedilmesi emrini te'vil Vf> tahrif ederek, yiiz sopa ve 
yiizii karaya boyay1p ters-yiiz olarak merkebe bindirme §ekline c;evir
mi§lerdi. Hz. Peygamberin Medine'ye hicretinden sonra, bu vak'a cere
yan edince, kendi aralarmda dediler ki; gelin, Hz. Muhammed'in hiik
miine ba§vurallm. Eger sopa ve yiizii siyaha boyama hiikmii verirse, 
onu alallm. Ve Allah ile kendi aram1zda huccet k1lallm. Allah'm pey
gamberlerinden bir peygamber, bizim aram1zda ooylece hiikiim ver-
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mi§ olur. Eger recm karan verirse, o'na uymayahm. Hadis-i §erif'lerde 
boyle varid olur. Nitekim Malik, Nafi' kanallyla Abdullah ibn Omer'
den nakleder ki; o, §oyle demi§: Yahudiler, Hz. peygambere geldiler 
ve kendilerinden bir kadmla bir erkegin zina ettigini soylediler. Rasu
lullah (s.a.) onlara Tevrat'ta recm kohusunda ne goriiyorsunuz? diye 
sordu. Onlar; biz, zina edenleri sopalatinz, dediler. Abdullah ibn Be
lam <;iedi ki : Yalan soylersiniz, Tevrat'ta recm vard1r. Tevrat'1 getir
diler, ortaya yayd1lar. Birisi elini recm bOliimiiniin iizerine koydu. Bo
liimiin oncesini ve sonrasm1 okudu. Abdullah ibn Selam dedi ki : Elini 
kald1r. 0 elini kald1rd1; goriildii ki; bu k1s1mda recmle ilgili bOli.im bu
lunmakt.adir. Yahudiler; Muhammed dogru soyler. Tevrat'ta recm bo
liimii vard1r, dediler. Raswullah (s.a.) onlara emretti ve zina e:len ki
§iyi recmettirdi. Ben, adamm kadmm iizerine egilip, ana ta§ degmesin
den korumaya ~all§tlgm1 gordiim. Bu hadisi, Buhari ve Miislim tahric 
etmi§lerdir. Ancak Iaf1z Buhari'nindir. Buhari'nin bir ba§ka ifadesinde 
ise metin §oyledir: Hz. Peygamber Yahudilere: Zina edenlere ne ya
parsimz? diye sordu. Onlar, yiizlerini karaya boyar ve rezil ederiz, de
diler. Rasulullah (s.a.); eger dogru soylerseniz, Tevrat'1 getirin de size 
okuyay1m, dedi. Onlar Tevrat'1 getirdiler. Ve §a§l alan begendikleri bir 
adama; oku, dedilei·. Adam Tevrat'1 okudu. Nihayet bir noktaya gelince; 
elini iizerine koydu. Rasululah; elini kald1r, dedi. Adam kald1rd1 ve 
goriildii ki; burada recm emri vard1r. Adam dedi ki; ey Muhammed, bu · 
rada recm bOliimi.i bulunmaktadir . .Ancak biz, onu kendi aram1zda giz
leriz. Rasulullah emretti ve zina edenlerin her ikisi de recmedildi. Miis
lim'in ifadesi de §oyledir: Rasulullah (s.a.) a zina eden erkek ve kadm 
iki Yahudi getirildi. Hz. Peygamber; Yahudilerin yamna gelerek dedi 
ki; Sizin Tevrat'ta zina eden hakkmda ne goriiyorsunuz? Onlar; ikisinin 
de yiizlerini karalar, merkebin iizerine ters bindirir ve gezdiririz, ctediler. 
Hz. Peygamber; eger dogru soylerseniz, getirin Tevrat'1 da onu size oku
yayim, buyurdu. Tevrat getirildi ve okundu. Recm bOliimiine gelince; 
Tevrat'1 okuyan delikanll elini recmle ilgili kiSmm iizerine koydu ve bu 
ooliimiin ba§Iill ve sonunu okudu. Bu s1rada Hz. Peygamberle beraber 
bulunan Abdullah ibn Selam dedi ki: Ya Rasulullah •. emir buyur da, 
elini kald1rsm. Delikanh elini kald1rd1 ve bir de goriildii ki; altmda recm 
boli.imii bulunmaktadir. Rasulullah (s.a.) emir verdi ve her' iki Yahudi 
de recmedildi. Abdullah ibn Orner der ki: Ben, o iki Yahudiyi recme
denler arasmda bulunuyordum. Kendisini ta§tan korudugunu gormii§
tiim. 

Ebu Davud der ki: Bize Ahmed ibn Said el-Hemedani ... Abdullah 
ibn Omer'den nakletti ki; o, §dyle demi§ : Yahudilerden bir topluluk 
gelip Hz. Peygamberi Kuff (Medine'de bir vadi) e gag1rd1lar. Hz. Pey
gamber onlarm mektebinin bulundugu yere gelince; dediler ki; Ey 
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Ebu'l-Kas1m, bizden bir erkek bir kadmla zina etti. Sen aralarmda hii
kiim ver. Abdullah ibn Orner der ki: Hz. Peygambere bir minder koy
dular. Uzerine oturdu. Sonra, bana Tevrat'1 getirin, dedi. Onlar Tevrat'1 
getirdiler. Minderi altmdan kald1rarak iizerine Tevrat'1 koydu. Sana 
ve seni indirene iman ettim, dedi. Sonra devamla, ic;inizden en bilginini
zi getirin, dedi. Gene; bir delikanh getirdiler .. . (Sonra Malik'in Nafi'den 
naklettigi yukardaki hadisi zikreder.) 

Ziihri de der ki : Miizeyne kabilesinden ilim pe§inde ko§UP onu mu
!lafaza eden bir adamdan i§ittim ki; q, §oyle dedi: Biz ibn el-Miisey
yeb'in yamnda idik. 0, Ebu Hiireyre'nin §Oyle dedigini nakletti : Yahu
dilerden bir adam bir kadmla zina etti. Kendi aralannda dediler ki : 
~u peygambere gidelim. Dogrusu o, i§leri hafifletmek iizere gonderil
mi§ bir peygan1berdir. Eger bize recm'i,n di§mda bir fetva verirse, kabul 
ederiz ve o'nun soziinii Allah katmda huccet sayanz. Ve deriz ki: Senin 
peygamberlerinden bir peygamber, bize boyle fetva verdi. Ebu Hiireyre 
(r.a.) der ki: Hz. Peygamber ashab1yla mecliste otururken, gelip dediler 
ki: Ey Ebu'l-Kas1m, zina eden kadm ve erkek hakkmda ne dersin? Rasu
lullah (s.a.) onlann ogrenim gordiikleri eve kadar geldi. Ve kap1ya di
kilerek buyurdu ki: Ben size Tevrat'1 Hz. Musa'ya indiren Allah adms. 
yemin ettiririm ki, evli olup da zina eden ki§i hakkmda Tevrat'ta nas1l 
bir h~i:im goriirsiiniiz? Onlar; yiizii karartlhr, bir merkebe ters bindi
rilir ve sopa vurulur, dediler. Ancak ic;lerinden bir gene; susuyordu. Ra- . 
sulullah (s.a.) onun sustugunu goriince; sorusunda 1srar etti. 0 ; sen 
bize yeminde 1srar ettigin ic;in soyleyeyim. Biz de Tevrat'ta recm hiik
miinii bulmaktay1z, dedi. Bunun iizerine Hz. Peygamber, Allah'm em
rini hafifletmenizin sebebi nedir? diye sordu. 0 da §Oyle dedi : Bizim 
krallanm1zdan bir kralm yak1m zina etti. Kral onu recmetmedi. Sonra 
onu ta'kiben halktan bir adam zina etti. Kral, onu recmetmek istedi. 
Kavmi ona engel olarak dediler ki : Senin adamm getirilip recmedilin
ceye kadar, biz arkada§lannnzi recmettirmeyiz. Boylece aralarmda bu 
ceza konusunda anla§ma yaptllar. RasUlullah (s.a.) buyurdu ki : Ben 
Tevrat'ta alan §ekilde hiikmederim. Emretti ve o iki Yahudi recmedildi. 
Ziihri der ki: Bize ula§tlgma gore; bu ayet, o iki Yahudi hakkmda nazi! 
olmu§tur. «Dogrusu, Tevrat'1 biz indirdik. Onda hidayet ve nur vard1r. 
Kendilerini Allah'a teslim etmi§ peygamberler, Yahudiler, onunla Rabba 
kul olanlardan bilginler de Allah'm kitabmda elde mahfuz kalanla hiik
mederlerdi. Ve ona §ahid idiler. n Hz. Peygamber de bu peygamberler ara
smda yer almaktad1r. Bu hadisi imam Ahmed, Ebu Davud ve ibn Cerir 
rivayet etmi§lerdir. · 

imam Ahmed ibn Hanbel der ki: Bize Ebu Muaviye . .. Bera ibn 
Azib'ten nakletti ki; o, §Oyle demi§ : Hz. Peygamber, yiizii boyanml§ ve 
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sopalanmt§ bir yahildiye rast geldi. Yahudileri <;agmp dedi ki : Siz ki
Utbmizda zina haddinin boyle oldugunu mu gori.iyorsunuz? Onlar, evet 
dediler. Hz. Peygamber, onlarm bilginlerinden birini <;agmp dedi ki : 
Tevrat'1 Hz. Mllsa'ya indirmi§ olan Allah adma sizi davet ederim, kita
blmzda zina haddini bOyle mi gori.iyorsunuz? Onlar; hay1r, Allah'a an
dolsun, eger sen yemin ettirmeseydin, sana bunu bildirmezdik, bizim 
kitab1m1zda zina haddi recmdir, dediler. Ancak soylularm arasmda zina 
<;ogaldl. Bizim aram1zdan soylu birisi zina ederse onu b1rak1r, zay1f birisi 
zina ederse ona had tatbik ederdik. Sonra dedik ki; geliniz, hem soyluya, 
hem Slradan ki§ilere uygulanacak bir esas i.izerinde birle§elim. Neticede 
yi.izi.i karartlp, sopa vurmak k~nusunda karara vard1k. Rasulullah (s.a.) 
buyurdu ki: Allah'1m, Senin emrini oldi.irenlere kar§l onu yeniden di
rilten ilk ki§i, ben olacag1m. Sonra emir verdi ve o Yahudi recmedildi. 
Bera ibn Azib der ki : Allah Teala, bunun i.izerine yukardaki ayeti in
dirdi. Onlar diyorlard1 ki: Muhammed'e varm. Eger size sopa ve yi.iz ka
rartma hi.ikmi.i verirse, uygulaym. Ama recm hi.ikmi.i verirse, uygula
maktan ka~mm. Ayetin devammdaki «Kim de Allah'm indirdigi ile 
hi.ikmetmezse; i§te onlar, kafirlerdir)) kavli Yahudiler hakkmdad1r. «Kim 
de Allah'm , indirdigi ile hi.ikmetmezse; i§te onlar, zalimlerctir.)) kavli, 
yine Yahudiler, hakkmdad1r. <<Kim Allah'm indirdikleriyle hi.ikmet
mezse; i§te onlar fastklardir.l) kavli de bi.iti.ini.iyle kafirleri i<;ine allr. 
Bu hadisin tahrici konusunda Mi.islim tek kalmt§tlr. Aym hadisi Mils
lim, Ebu Davud, Nesei, ibn Mace degi§ik yollarla A'me§'ten rivayet 
ederler. 

imam Ebu Bekr Abdullah ibn · Zi.ibeyr el-Humeydi Mi.isned'inde 
der ki : Bize Si.ifyan ibn Uyeyne, Cabir ibn Abdullah'tan nakletti ki; 
o, §6yle demi§: Fedek halkmdan bir ki§i, zina etmi§ti. Fedek halk1 
Medine'deki Yahudilere haber gondererek, bu durumu Hz. Muhammed'e 
sormalanm istediler ve dediler ki : Eger size sopa vurmay1 emrederse, 
onu kabul edin, recm'i emrederse bunu kabul etmeyin. Bu durumu Hz. 
Peygambere sorduklarmda; Rasulullah (s.a.) §6yle dedi: Aramzdan en 
iyi bilgin olan iki ki§iyi bana gonderin. ~a§I bir adam olan ibn Suriya 
ile bir ba§ka ki§i Hz. Peygamberin yanma geldi. Hz. Peygamber onlara 
dedi ki : Siz, kavminizin en bilginleri misiniz? Onlar; evet, kavmimiz 
bizi bu hususta gonderdi, dediler. Rasulullah (s.a.) onlara §oyle dedi : 
Sizin yammzda Allah'm hi.ikmi.ini.i ihtiva eden Tevrat bulunuyor mu? 
Onlar evet, dediler. Hz. ~eygamber buyurdu ki : Ben size, israilogul
lanna denizi yaran ve i.izerinize golgelik olarak bulut gonderen, sizi 
Firavun'un hanedanmdan kurtaran ve size blldtrcm eti ile kudret hel
vasmt indiren zat adma soranm. Siz, Tevrat'ta recm konusunda neler 
gori.iyorsunuz? Onlar, birbirlerine donerek boyle bir soruyla kar§tla§-
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madlk, dediler ve devam ettiler : Biz bakarak, operek, sanlarak zina 
~dene tekrar tekrar bakmaYl gerekli buluruz. Eger dort §Ahid :.?ahadet 
ederse, tekrar tekrar bu i§e tevesslil ettiklerini gordiiklerini soylerse ve 
surme ~opuniin surmedanhga girdigine §ehadet ederlerse recmederiz. 
RasUlullah (s.a.); i§te hukum budur, dedi ve emir verdi, o ki§iler recme
dildiler. Bunun uzerine i§bU ayet-i kerime nazil oldu. Bu hadisi Ebu 
Davud ve ibn Mace, Mucahid kanahyla rivayet etmi§lerdir. 

Ebu Davud'un lafz1 da §6yledir: Cabir der ki: Yahudiler, zina eden 
bir erkek ve kadm1 Hz. Peygambere getirdiler. Rasulullah (s.a.) buyur
du ki : Bana ic;inizden en bilgin iki ki§i getirin. Onlar da Suriya'nm 
iki oglunu getirdiler. Rasulullah (s.a.) onlara dedi ki: Allah adma soy
leyin, bu iki adamm Tevrat'ta durumu nas1ld1r? Onlar dediler ki; Tev
rat'ta dort §ahid erkegin erkeklik uzvunu, kadmm di§ilik uzvunda go
riirler ve silrme ~opunun surmedanhga giri§i gibi girdigini gorduklerine 
§ehadet ederlerse; o ki§inin recmedilecegi hUkmu vard1r. Rasulullah 
(s.a.) buyurdu : Oyleyse sizi, bu iki ki§iyi recmetmekten ahkoyan §ey 
nedir? Onlar : Hukumdanm1z bize oidurmeyi yasakiadl, dediler. Rasu
Iullah (s.a.) §ahidleri ~ag1rd1, u~ §ahid erkegin erkekiik orgamru, ka
dmm di§ilik orgamnda surme <;:opiiniin siirmedanllga giri§i gibi oldu
gunu gordukierine §ehadet ettiler. Bunun uzerine RasUlullah (s.a.) da 
ikisinin recmedilmesini etnretti. Ebu Davud bu hadisi aynca miirsel 
olarak ~a'bi ve tbrahim en-Nehai'den nakleder. Ancak orada §Rhidleri 
~ag1rd1, onlar da §ehadet ettiler, ifadesi yoktur. 

Bu hadisier delaiet ediyor ki; Hz. Peygamber Tevrat'm hukmune 
muva.fakat ederek, onlar hakkmda karar vermi§tir. Ancak bu, oniarm 
inand1gmm s1hhatine delil oiarak kullarulamaz. <;unku Yahudiler, §Up
hesiz ki §eriat-i Muhammediye'ye uymak ile emroiunmu§Iardir. Hz. Pey
gamber, Aziz ve Celil olan Allah'tan aidlg1 ozei bir vahy ile bOyle yap
ffil§tlr. Onlara ·sormas1 ise; kendi ellerindeki kitabm hukmiinu kabui
Ienmeierini ortaya koymak ve neden bu hiikmu gizleyip inkar ettik
Ierini, uzun a.s1riar boyunca onunla amel etmediklerini belirtmek i~in
dir. Oniar, Tevrat'ta bulunan emirlerin aksini yaptlklan ve ellerinde 
buiunan kita bm hukmunu yaianlaYlp kuflirde direttikleri -.ic;in sapitmi§
Iardir. Rasf1Iullah (s.a.) m hUkmune ba§vurmaian ise sadece onu kendi 
gorii§Ierine uydurmak, arzu ve hevesierine tabi k1lmak ic;indir. Yoksa 
Hz. Peygamberin verecegi hiikmun dogruiuguna inand1klarmdan de
gildir. Bunun i~in oniar; sopa ve yuz karartma cezas1 verirse aim, ver
mezse ka~mm, diyoriardl. Buna mukabil Allah Teala da, «Allah kimin 
de §iipheye dli§mesini isterse; bunun ic;in senin Allah'a kar§I hic;bir §eye 
giicun yetmez. i§te oniar, Allah'm kaiblerini temizlemek istemedigi 
kimselerdir. Diinyada riisvayhk onlarad1r. Ve onlar ic;in ahirette biiyiik 
bir azab vard1r.» buyuruyor. Onlar yalana kulak verici, haram1 yeyici-
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dirler. ibn Mes'ud ve ba§kalanmn s.Oylediklerine gi)re; buradaki haram-. 
dan maksad, rii§vettir. Bu niteliklere sahib olanlann kalbini Allah nas1l 
temizler? Onlarm duasmi nas1l kabul eder? 

Bilahere Allah Teala, Rasuliine buyuruyor ki: «Sana gelirlerse» 
Yani senin hiikmiine ba§vururlarsa. «ister aralannda hiikmet, ister 
onlardan. yiizc;evir. Eger onlardan ·yuz c;evirirsen; sana hic;bir zarar ve
remezler.>> Yani senin; onlarm arasmda hiikiim venne zorunlulugun 
yoktur. <;iinkii onlar, senin hiikmiine ba§vurmakla hakka uymay1 arzu 
etmemektedirler. Aksine kendi arzulanna seni uydurmak istemektedir
ler. ibn Abbas, Miicahid, ikrime, Hasan, Katade, Stidd!, Zeyd ibn Es
lem, Ata el-Horasani derler ki: Bu ayet-i kerime, «Onlann aralarmda 
Allah'm indirdigi ile hiikmet.» ayetiyle neshedilmi§tir. 

«~ayet hiikmedersen de aralarmda adaletle hiikmet.» Onlar, ada
letten aynlan zalimler giiruhu olsalar da, sen yine hak ve adaletle hiik
met. <cQlinkii Allah, adil olanlan sever.» 

Aynca Allah Teala; onlann sap1k kiStaslanm ve bozuk gorii§lerini 
reddediyor. Ellerinde bulunan ve siirekli uymakla me'mur olduklanm 
iddia ettikleri kitabm sahih hiikiimlerini terkedip onun dl§mda hiikiim
lere ba§ vurarak; kendilerinin de liizumuna inanmad1klan ve batil ol
dugunu kabul ettikleri hiikiimlere uymalanm aleyhlerinde delil olarak 
getiriyor ve §Oyle buyuruyor: «Nasll seni hakem ta'yin ediyorlar? Hal
buki Tevrat yanlarmdadir. Onda Allah'm hiikmii vard1r. Hem bundan 
sonra yiiz ~evirirler. Onlar inamci degillerdir.» Ardmdan da kulu ve 
Rasulii imran oglu Musa'ya indirmi§ oldugu Tevrat'I overek buyuruyor 
ki: «Dogrusu Tevrat'I Biz indirdik. Onda hidayet ve nur vard1r. Kendi
lerini Allah'a teslim etmi§ peygamberler, yahudiler» onun hiikmiiniin 
di§ma c;Ikmaz, onu tahrif edip degi§tirmezler. <cRabba kul olanlarla, bil
ginler de ... » Bilgin kullarmdan Rabba kul olanlar, onunla «Allah'm kita
bmdan elde mahfuz kalanla hiikmederler.» Uygulay1p amel etmekle 
e:r;nrolunduklan Allah'm kitabmdan kendilerine emanet edilenl'eri ye
rine getirirler. <eVe ana §ahid idiler. insanlardan korkmaym da Benden 
korkun. Ve ayetlerimi az bir degerle degi§tirmeyin. Kim de Allah'm in
dirdigiyle hiikmetmezse; i§te onlar, katirlerin kendileridir.» Bu konuda 
iki farkli gorii§ vard1r. Bunlan a§agida ac;Iklayacagiz : 

ima.m Ahmed ibn Hanbel der ki: Bize Ibrahim ibn Abbas ... Ab
dullah .ibn Abbas'tan nakletti ki; o, ccKim de Allah'm indirdigiyle hiik
metmezse; i§te onlar, katirlerin kendileridir.», «i§te onlar, zalimlerin 
kendileridir.», «I§te onlar, fas1klann kendileridir.» ayetlerinin, yahudi
lerden iki taife hakkmda indirilmi§ oldugunu soyler. ~oyle ki; bu iki 
gruptan birisi, cahiliyet devrinde digerini yenmi§ti. Nihayet, yenenlerin 
yenilenlerden Oldiirdiikleri her ki§iye kar§Illk elli vesak (bir vesak yak
la§Ik 200 kg.) diyet Odemek Ve yenilenlerin yenenlerden oldtirdtikleri 
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her oliiye kar§lllk yiiz vesak diyet odemek iizere anla§lp sulh yapblar. 
Rasulullah (s.a.) Medine'ye gelinceye kadar boylece devam etti. Rasu
lullah Medine'ye gelince, her iki kabileyi de yenmi§ ve onlarm hakim 
olmasma miisaade etmemi§ti. Sonra sulh yapml§b. Bu s1rada yenilen 
kavimden bir ki§i; yenenlerden bir ki§iyi oldiirdii. Yenen kavim, yenilen 
kavme yiiz vesak diyet gander, diye haber yollad1. Yenilenler dediler 
ki; bu dinleri bir, soylan bir ve iilkeleri bir olan iki kabile arasmda bir 
k1sm1mn diyetinin diger k1smmm yans1 oimas1 olacak §ey mi? Biz; bu 
ayriCahgl size, haks1zhgm1z neticesinde vermek zorunda kalml§bk. An
cak Muhammed Medine'ye geldigme gore, bunu size vermeyiz, dediler. 
Az kalsm aralannda harb ba§layacakb. Sonra Rasulullah (s.a.) 1 ara
larmda hakem yapmak iizere anla§tllar. Yenen kavim toplanarak kendi 
aralannda §6yle konu§tu: Allah'a andolsun ki, Muhammed (s.a.) bize 
onlarm ve~diginin bir katlm verecek degildir. Onlar dogru soylerler. Bas
klmlz ve zulmiimiiz sebebiyle bunu bize vermek zorunda kaldllar. 6y
leyse Muhammed'e hile yapallm. Biriniz ona gorii§iinii sorsun. Eger di
Ietligimizi verirse; onu aramzda hak~m yaparsm1z. Eger istedigirnizi ver
mezse; ondan kac;m1r ve hakem yapmazsm1z, dediler. Miinaf1klardan 
bir kitleyi hile ile Rasulullah (s.a.) m gorii§iinii ogrenmek iizere gon
derdiler. Onlar, Hz. Peygamberjn yamna gelince; Allah Teala, Rasulul
lah (s.a.) a onlarm durumunu bildirdi ve bu ayet-i kerime nazi! oldu. 
Allah bu ayet-i kerime'yle onlan kasdetrni§ti. Bu hadisi Ebu Davud,. 
Ebu Zenad'in, babasmdan naklettigi §ekilde rivayet eder. 

Ebu Ca'fer ibn Cerir Taheri der ki: Bize Hennad ve Ebu Kiireyb ... 
Abdullah ibn Abbas'tan naklettiler ki; Maide suresindeki bu ayetler, 
Benu Nadir ile Benu Kurayza arasmda· vaki' olan bir diyet harbi iize
rine nazil olmu§tur. ~oyle ki; Benu Nadir'in oliileri degerli say1hr ve 
onlar ic;in tam diyet Odenirdi. Benu Kurayza'mn oliisii ic;in ise yanm di
yet Odenirdi. Bu hususta Hz. Peygamberin hiikmiine ba§vurdular. Allah 
Teala da onlar hakkmda bu ayet-i kerime'yi inzal buyurdu. Rasulullah 
(s.a.), bu konuda onlan gerc;ege sevkederek diyetlerinin eksik oldugunu 
bildirdi. Bunlarm hangisinin dogru oldugunu en iyi Allah bilir. Bu ri
vayeti imam Ahmed, Ebu Davud ve Nesei, tshak'm hadisinden nakle
derler. Sonra ibn Cerir Taberi der ki: Bize Ebu Kiireyb ... Abdullah 
ibn Abbas'tan nakletti ki; bunlar, Kurayza ve Nadir ogullanyd1. Nadir 
ogullan daha iistiin .olduklarmdan Kurayza ogullanndan bir ki§i, Na
dir ogullarmdan birini oldiirecek olursa; buna mukabil 0 da oliirdii. 
Nadir ogullarmdan bi'risi, Kurayza ogullarmdan birisini oldiirecek olur
sa; diyet olarak yiiz vesak hurma verirdi. Hz. Peygamber Medine'ye gel
diginde Nadir ogullarmdan bir. ki§i, Kurayza ogullarmdan birini ol
diirdii. Onlar da bizim hakirrt1z1 verin, dediler. Kar121 tarafa aramlzda 
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Allah'm Ra.sulunu hakem yapallm, dediler. Bunun uzerine <<~ayet huk
medersen de aralarmda adaletle hUkmet.n ayeti nazil oldu. Bu hadisi 
Ebu Davud, Nesei, ibn Hibban ve Hakim; Ubeydullah ibn Musa'dan 
naklederler. Katade, Mukatil ibn Hayyan ve ibn Zeyd ile bir ba§kas1 da 
boyle demi§lerdir, Avfi de Abdullah ibn Abbas'tan nakleder ki; bu ayet
ler, zina eden iki yahudi hakkmda nazil olmU§tur. Bu konudaki hadisler 
yukarda ge~ti. Ancak her iki sebebin aym anda birle§mi§ olmas1 ihtimali 
de vard1r. Bu ayetlerin her iki sebep uzerine nazil Olmas1 muhtemeldir. 
En iyisini Allah bilir. Bunun i~in ayetin devammda : ((Orada onlara 
yazd1k ki; muhakkak cana can, goze goz ... n buyurulmaktadlr. Bu da 
ayetin nuzul sebebinin, kiSas ' meselesi oldugunu takviye etmektedir. 
En iyisini Allah Subhanehu ve Teala bilir. , 

«Kim de Allah'm indirdigiyle hukmetmezse; i§te onlar, kMirlerin 
kendileridir.>> Bera ibn Azib, Huzeyfe ibn Yemman, Abdullah ibn Abbas, 
Ebu Miclez, Ebu Reca, ikrime, Ubeyduliah, Hasan el-Basri ve digerleri 
derler ki : Bu ayet, ehl-i kitab hakkmda nazil olmu§tUr. Aynca Hasan 
el-Basri; bu, bizim uzerimize de vacibtir, diye ekler. Abdurrezzak Suf
yan es-Sevri kanallyla ibrahim'den nakleder ki; o, bu ayetlerin israil
ogullan hakkmda nazil oldugunu soylemi§ ve aym husfrslarm bu tim
met i~in de ge~erli oldugurm bildirmi§tir. Bunu ibn Cerir de .rivayet 
der. · 

Aynca ibn Cerir der ki: Bize Ya'kub ... Alkame ve Mes'ud'dan nak
letti ki; onlar, Abdullah ibn Mes'ud'a rti§veti sormu§lar. 0 da; haram
dlr, denti§. Onlar, hUkum konusunda ne dersin? dediklerinde; o, kufUr
dur, demi§ ve arkasmdan: «Kim de Allah'm indirdigi ile hUkmetmezse; 
i§te onlar, kafirlerin kendileridir.n ayetini okumu§. Suddi der ki: Bu 
ayetten maksad §Udur: Kim de indirdigim hukumle htikmetmez, ka
Sldll o.larak onu terkeder ve bilerek ~ignerse, o kafirlerdendir. 

Ali ibn Ebu Talha, Abdullah ibn Abbas'tan nakleder ki; o, bu ayet 
konusunda §oyle demi§tir: Kim Allah'm indirdiklerini inkar ederse, kafir 
olur. Kim de kabul edip hukmetmezse, zalim ve .fasrk olur. ibn Cerir 
'Taberi, bu rivayeti nakletmi§tir. Sonra da bu ayetten, ehl-i kitab'm veya 
kitabta indirilen hukmu inkar edenlerin kasdedildig,i. gorti§tinu tercih 
etmi§tir. Abdurrezzak, Sevri kanahyla Zekerriyya'dan, o da ~a'bi'den 
nakleder ki : <CKim de Allah'm indirdigiyle hukmetmezsen ayeti mus
lumanlar i~in indirilmi§tir. 

ibn Cerir der ki: Bize ibn el-Mtisenna ... ~a'bi'den nakletti ki; ((Kim 
de Allah'm indirdigiyle hUkmetmezse; i§te onlar, katirlerin kendileri
dir.» ayeti muslumanlar hakkmdad1r. <~Kim de Allah'm indirdigiyle huk
metmezse; i§te onlar, zaliinlerin kendileridir.n ayeti yahudiler hakkm
dadlr. ((Kim de Allah'm indirdigi ile hukmetmezse; i§te onlar, fas1klarm 
kendileridir.>> ayeti de hlristiyanlar hakkmda nazil olmu§tUr. Hti§eym 
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ve Sevri de Zekeriyya kanahyla fla'bi'den ayru riyayeti nakletmi§lerdir. 
Ayr1ca Abdiirrezzak der ki: Bize Ma'mer ... Tavlis'tan nakletti ki; ibn 
Abbas'a bu ayet soruldugunda; bu kiifiirdiir, demi§. ibn Tavlis baba
smdan naklen der ki : Ancak bu; Allah'1, melekleri, kitablan ve pey
gamberleri inkar anlammdaki kiifiir gibi degildir. Sevri, ibn .Ciireyc 
kanahyla Ata'dan nakleder ki; o, §oyle demi§ : Kiifiirden ote kiifiir, 
zuliimden ote zuliim, fiSktan ote fas1khktlr. Bunu ibn Cerir Taberi nak
leder. Veki de ... Tavus'tan nakleder ki; buradaki kiifiir, dinden 1;1karan 
kiifiir degildir, demi§tir. ibn Ebu Hatim der ki; Bize Muhammed ibn Ab
dullah ... ibn Abbas'tan nakletti ki; o, bu ayetteki kiifriin gidilen kiifiir 
(yo1u) olmad1g1m soylemi§tir. Hakim de Miistedrek'inde, Siifyan ibn 
Uyeyne'den bu hadisi nak1eder ve; Buhari ve Miislim'in §artlanna gore 

· sahihtir, ancak tahric etmemi§1erdir, der. 

iZAHI-----

Abd ibn Humeyd ve diger1eri Abdullah ibn Omer'den naklederler 
ki: Rasulullah . (s.a.) §oyle buyurmu§: Ki§i i~;in ate§ suht (haram)dan 
biten her etten daha iyidir. Denildi ki, ey Allah'm Rasulii suht nedir? 
Rasulullah (s.a.) buyurdu ki; hiikiim verirkeri rii§vet yemektir. Ab
diirrezzak, Cabir ibn Abdullah'dan nakleder ki; Rasulullah (s.a.) §oyle 
buyurmu§tur : Emirlere verilen hediyeler suhttur. ibn Miinzir, Mesruk'
dan nakleder ki; o, ben Hattab oglu Omer'e §oyle dedim: Hiikiim verir
ken rii§vet yemek Suht mudur? 0, hay1r kiifiirdiir, dedi. Suht, ki§inin 
devlet katmda makam ve mertebesi bulunup da bir ba§ka §ahsm devlet 
katmda i§i oldugu zaman, hediye almadan o ki§inin i§ini gormemesidir. 
Abd ibn Humeyd Hz. Ali (Kerremallahii . vechehu) den nakleder ki; 
ona, suht nedir? diye soruldugunda; o, rii§vet almaktlr, demi§. Kendi
sine hiikiim verirken rii§vet nedir denildiginde bu, kiifiirdiir demi§ ... 

flu giinlerde rii§vet i§inin yaygmla§masi nedeniyle efendimiz haz
retleri -Allah'm · yaratlklar iizerindeki golgesi, hakikat, §eriat, kanun 
ve nizammm miiceddidi- Sultan Mahmud Han-1 Adli - - Allah'm siirekli 
emniyet smm i~;inde bulunsun- rii§vetle ilgili bir karar 1;1kard1. Biniki
yiizellidort senesinde rii§vet verenin ve alamn en ag1r bi~;imde sorumlu 
tutulmasmi emretti. Hediyenin smmm ta'yin ederek bugiin pek ~;ok 

emirlerin yaptlg1 gibi rii§vet derecesine ula§masmi yasaklad1. (Alusi, 
Ruh el-Maani, VI, 140). . 

Allah'm hiikmiinden ba§ka hiikiimleri uygulamalan nedeniyle on
Iar kafirlerdir. Bu sebeple Allah Teala, onlan kafirler, zalimler ve fasik· 
lar olarak nitelemi§tir. Onlann kiifiirleri Allah'm h'iikmiinii inkar etme-
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leri nedeniyledir. Zultimleri i.se Allah'm htikmtintin hilafma hiiktim ver~ 
meleri nedeniyledir. Fas1kllklar_ma gelince; bu, Allah'm htikmiintin d1~ 
§Ina c;Ikml§ olmalan nedeniyledir. Bu tic; 'nitelikten herbirinin kendi du~ 
rumlan itibariyle Allah'm hiikmtinden uzakla§ma durumuna eklenme
Ieri de mtimkiindtir. Herbiri kendi durumuna gore bir grubun da ola~ 
bilir. Nitekim buradaki kafirlerdir hiikmiiniin miisltimanlara, zalim~ 
lerdir hiikmiiniin yahudilE~re, fas1klard1r hiikmtiniin de h1ri.stiyanlara 
ait oldugu soylenmi§tir. (Kadi Beydavi, Envar'iit~Tenzil, II, 292 ~ 293). 

~ 

45 - Or ada onlara yazdlk ki : Muhakkak cana can, 
goze goz, buruna burun, kulaga kulak, di~e di~tir. Yarala
malara k1sas vard1r. Kim de hakkmdan vazgeQerse; o ken
disi iQin keffarettir. Kim Allah'1n indirdigiyle hiikmet
mezse i~te onlar; zalimlerin kendileridir ':' 

' 
K1sas Hiikmii Tevrat'ta da Vardu 

Bu ayet~i kerime de; Yahudilerin ihtar ve uyanya ma'ruz kald1g1 
ayetlerden bjridir. Qiinkii onlarm yanmdaki Tevrat'm metninde, cana 
can oldugu yaz1lldir. Ancak onlar, kas1dll olarak ve inadla Tevrat'm 
hiikmtine muhalefet etmektedirler. Nadir ogullarmdan olanlar, Kurayza 
ogullarmdan olana bu htikmii uygularken; Kurayza ogullarmdan olan~ 
lar, Nadir ogullarmdan olanlara uygulamazlard1. Bunun yerine diyet 
oderlerdi. Nitekim zina eden evli ki§inin recmedilmesi konusunda mev
cud olan Tevrat'm htikmiine muhalefet etmi§ler ve recm'i degi§tirerek 
sopa, ytizii boyama ve halka te§hir §ekline donii§tiirmii§lerdi. Bu sebeple 
~rada <<Kim de Allah'm indirdigiyle hiikmetmezse; i§te onlar, kafirlerin 
kendileridir.n buyurulmu§tur. Qiinkii orada kasd ve inadla Allah'm hiik~ 
mtinii inkar sozkonusu idi. Burada ise «i§te onlar, zalimlerin kendile
ridir.n buyurulmaktadir. Qiinkii Allah'm herkes arasmda e§itlik ve ada
letle tiyulmas1 gereken emrine kar§I {!Ikmi§lar, zalime kar§I mazluma 
.insath davranmami§lardlr. BOylece Allah'm buyruguna aykm olarak 
zulmetlni§ler ve birbirlerine tecavtiz etmi§lerdir. 
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imam Ahmed ibn Hanbel der ki: Bize Yahya ibn Adem .. . Enes ibn 
MiHik'ten nakletti ki; Rasulullah (s.a.), bu ayeti §U §ekilde okumu§tur : 

• -IL, • -1\ , ~ "TL, ~ "1\ · \ : I ;. lr_ L:....:5 .r-- . .r-- J ....r- . ....r- 1,.) ,-::-' ~. • J 

Ebu Davud, Tirmizi ve Hakim de Mii~tedrek'inde Abdullah ibn Mti
barek'in hadisinden boylece rivayet ederler. Tirmizi; bu hadis hasen'dir, 
garib'tir, der. Buhari ise; bu hadiste ibn Mtibarek mtinferiddir, der. 
Usul ve f1k1h bilginlerinden bir ~ogu, bu ayete dayanarak bizden once 
ge~en milletler i~in te§ri' k1hnan htiktimler, kararla§tlnlffil§ bi~imde 
bize aktanhp da neshedilmemi§Se; bizim i~in de me§ru'dur, demi§lerdir. 
Cumhur'un me§hur gorti§ti budur. ~eyh Ebu Ishak el-isferayini'nin, 
~afii'nin ifadesinden ve ~afiilerin ~ogunun kanaatlarmdan aktararak 
rivayet ettigi de budur. Nitekim diger imamlara gore oldugu gibi, bize 
gore de (~atiiler) cinayetler konusundaki htiktim bu ayete goredir. Ha
san el-Basri der ki: Bu htiktim hem yahudilere, hem de btittin insan
lara yoneltilmi§tir. Ibn Ebu Hatim de boyle der. 

~eyh Ebu Zekeriyya en-Nevevi, bu konuda ti~ farkll gorti§ rivayet 
eder. Ve ti~tincti olarak der ki: Bizim i~in sadece ibrahim (a.s.)in §e
riatl huccettir, ba§kalan degil. Buradan hareketle digerlerinin huccet 
ifade etmedigini dogrular. ~eyh Ebu ishak el-isferayini'nin ~afii'den ak
tardlgl kavillere gore; o, bu ayetin bizim i~in huccet oldugunu tercih et
mi§tir ki; bizim ~afii fakihlerinin btittinti de boyle derler. En iyisini 
Allah bilir. 

imam Ebu Nasr ibn es-Sabbag, (( e§-~amill) isimli kitabmda der ki : 
Bu ayetin delalet ettigi konuda, ulema icma' etmi§lerdir. Ayet-i keri
me'nin umumiyet ifade etmesine . dayanarak, imamlann hepsi; kadm 
maktUle kar§lhk erkegin oldtirtilecegini kabul etmi§lerdir. Nitekim Ne
sei ve digerlerinin rivayet ettigi hadiste de boyle varid olmu§tur. Hatta 
Hz. Peygamber, Amr ibn Hazm'a yazd1g1 mektupta, kadma kar§lllk er
kegin oldtirtilecegini bildirmi§tir. Bir ba§ka hadiste de : «Mtisltiman
lann kanlan e§ittir.n buyurulmu§tur. Bu, Cumhur'un gorti§tidtir. 

Mti'minlerin emiri Ali ibn Ebu Talib'ten nakledilir ki; bir erkek 
kadm1 oldtirtirse, ana mukabil oldtirtilmez. Ancak erkegin velisi, kadmm 
velisine diyetin yansm1 Oder. '<;tinkti onun diyeti, erkegin diyetiriin ya
nsldlr. Ahmed ibn Hanbel'den nakledilen bir rivayete gore; erkek, ka
dml oldtirecek olursa; kadma mukabil erkek oldtirtilmez, sadece diyet 
Odenmesi gerekir. Hasan, Ata ve Osman el-Betti'den de boyle rivayet 
edilmi§tir. 

Ebu Hanife merhum, bu ayeti huccet olarak alml§ ve umumi oldu
gunu belirtmi§tir. 0, zimmi kafire kar§lhk mtisltimanm, koleye kar§lhk 

h] 
k~ 

k< 
r~ 

t 
1 
zi 
B 
te 

ca 

hl 
i . 

g 
s~ 

u) 
di 
01 

E 
R 
.N 
il 

S2 

bi 
N 



Maide, 45) HADiSLERLE KUR'AN-I KERIM TEFSiRi 2353 

hiirr'iin Oldiiriilecegini bildirmi§tir. Ancak cumhur-u ulema, ona muha
lefet etmi§lerdir. Buhari ve Muslim'in Sahih'lerinde mu'minlerin emiri 
Hz. Ali (r.a.) den nakledilir ki; Rasulullah (s.a.), §oyle buyurmu§tur : 
Kafire kc:tr§lhk musluman olduriilmez. Kole konusunda ise, selef-i sali
hinden muteaddid hadisler rivayet edilmi§tir. Onlar, hurr'e kar§Ihk 
koleyi denk saymazlar ve ki:ileye kar§Ihk hurr'u oldurmezler. Ancak bu 
konuda zikredilen hadisler, sahih degildir. ~Mii, Hanefilerin gorU.§le
rinin aksi gorU.§ uzerinde icm~' bulundugunu anlatmi§tlr. Ancak ayeti 
tahsis eden bir hukmun bulunmamas1 nedeniyle, sozlerinin batll sayt
lamayacagml belirtir. ibn es-Sabbag'm bu ayet-i kerime'ye dayanarak 
zikrettigi hadisi, imam Ahmed ibn Hanbel de te'yid eder ve der ki : 
Bize Muhammed ibn Adiyy .. . Enes ibn Malik'ten nakletti ki; Enes'in 
teyzesi Rubeyyi', bir kolenin di§lerini k1rm1§. Onun affedilmesini ·iste
mi§lerse de, ki:ilenin sahibleri affetmeyerek Rasulullah'a gelmi§ler. Hz. 
Peygamber k1sas gerekir, demi§. Karde§i Enes ibn Nadir; Ey Allah'm 
Rasulu, sen falancamn di§lerini mi kuacaksm? demi§. Rasulullah (s.a.) 
§Oyle buyurmu§: Ey Enes, Allah'm yaz1s1 k1sastlr. Enes; Hay1r, seni hak 
uzere gonderen .Allah'a . yemin olsun ki; falancamn di§leri kmlmaya
caktlr, demi§. Sonra kolenin sahibleri raz1 olup bagi§lami§lar da, pey
gamber kiSastan vazge<;mi§. Ve bunun uzerine; Allah'm kullanndan oyle 
kimseler var ki; o, Allah'a kasem etmi§ olsayd1, Allah onu temize <;Ika
rirdi, buyurmu§. :eunu Buhari ve Muslim, Sahih'lerinde tahric etmi§
lerdir. 

Muhammed ibn Abdullah Enes ibn Malik'ten nakledilen me§hur 
hadisin bir bi:ilumunde der ki : Rubeyyi' Bint Nadir -ki Enes'in halas1 
idi- bir cariyeyi tokatlad1 ve di§lerini k1rd1. Ona, yan diyet odeyip ba
gi§lanmasmi istediler. Cariyenin sahibleri bundan ka<;md1. Sonra Ra
sulullah (s.a.) a gelip durumu anlattilar. 0 da k1sas1 emretti. Bunun 
uzerine karde§i Enes ibn Nadir gelip; Ey Allah'm Rasulu, Rubeyyi'nin 
di§lerini · mi k1racaksm? Seni hak uzere gonderen Allah'a andolsun ki; 
oimn di§leri kmlmayacaktlr, dedi. Bunun uzerine Hz. Peygamber: Ey 
Enes, Allah'm yaz1s1 k1sastlr, buyurdu. Cariyenin sahibleri affedince. 
Rasulullah (s.a.), §i:iyle buyurdu : Allah'm kullarmdan oyleleri var ki; 
Allah'a kasem etse, Allah onu temize ~1kanr. Buhari bunu Muhammed 
ibn Abdullah el-Ansari'den rivayet eder. 

Ebu Davud'un rivayet ettigi hadise gelince; o der ki : Bize Ahmed 
ibn Hanbel .. .imran ibn Hasin'den nakletti ki; fakir bir toplulugun 
<;ocugu, zengin bir toplulugun <;ocugunun kulagmi kopard1. Qocugun 
sahipleri Hz. Peygambere gelip dediler ki: Ey Allah'm Rasulu, biz fakir 
bir topluluguz. Bunun U.zerine Hz. Peygamber onlara bir §ey yapmad1. 
Nesei de, ishak ibn Rahuyeh kanahyla bunu Katade'den rivayet eder. 

Tefsir, C, V. F. 148 
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Bu isnadm ravilerinin hepsi sika ve isnadda kuvvetli ise de, hadis mii§
kildir. Ancak su~lu; SU\!U i§led.igmde heniiz billuga ermemi§ti, dolayi
siyla ona k1sas gerekmez, denirse hadisin mii§kil olma durumu kalkar. 
Belki de zenginler diyetlerini istememi§lerdir veya fakirler onlardan 
ba~§lanmalanm istemi§lerdir. 

«Yaralamalarda kisas vard1r.1> Ali ibn Ebu Talha Abdullah ibn Ab
bas'tan nakleder ki; o, §6yle demi§ : Cana kar§Illk can yok edilir. Gaze 
kar§Illk goz ~akanllr, buruna kar§Ihk burun kesilir, dile kar§Ihk dil ko
panhr, yaralamalara kar§Illk yaralamalarla k1sas yap1hr. Bu hus'llsta 
erkek olsun, kadm olsun, cana kar§I i§lenen su~larda -kas1d varsa-· 
cana ve candan a§agi olan k1sma -kas1d varsa- erkek ve kadm biitiin 
hiir miisliimanlar e§ittir. Keza kadm, erkek koleler de kendi aralannda 
cana ve c~ndan a§agiya kas1d halinde e§ittirler. Bunu ibn Cerir ve ibn 
Ebu Hatim rivayet ederler. 

Yaralama bazan eklemde olur. 0 zaman icma-1 iimmete gore, kiSas 
vard1r. Elin, ayagm, avucun ve ayak ayasmm ve benzeri kisimlarm ke
silmesi gibi. Yaralama, eklemde degil de kemikte ise, MAlik merhuma 
gore; baldtr ve benzeri kisimlar dl§mda yine k1sas gereklidir. Baldir ve 
benzeri kisimlarda tehlike endi§esi vard1r. Ebu Hanife ve iki arkada§I 
ise, di§ di§mda kemige kiSas gerekmedigi gorii§iindedirler. ~afii de hi\!bir 
§ekilde ke:mlk i~in k1sas gerekmeyecegi kanaatmdadir. Orner ibn Hat
tab ye ibn Abbas'tan rivayet edilen de budur. Ata, ~a'bi, Hasan el-Basri, 
Ziihri, ibrahim en-Nehai, Orner ibn Abdiilaziz de bu gorii§ii benimse
mi§lerdir. Siifyan es-Sevri, Leys ibn Sa'd da ·bu g6rii§tedir. Hanbeli 
mezhebinin me§hur gorii§ii de budur. 

Ebu Hanife merhum, Nadir kiZI Riibeyyi'nin hadisesini kendi gorii§ii 
i~in delil olarak getirir ve di§ dl§mda kemikte klsas olmadigim belirtir. 
Ancak Riibeyyi' hadisi delil olamaz. Qiinkii orada, «bir cariyenin di§ini 
kirdi» ifadesi bulunmaktadir ki; di§in kmlmadan once dii§mii§ olmas1 
da caizdir. Bu gibi durumda kiSasm vacib oldugu konusunda icma' var
dir. Hanefiler, delillerini ibn Mace'nin Ebu Bekr ibn Ayy8.§ kanally
la ... Nimran ibn Cariye'den, onun da babas1 Cariye ibn Zafer'den nak
lettigi §U olayd1r : Adamm biri.-bir ba§kasmm bilegini eklemin di§mda 
bir kiSJmdan kihciyla kesti. RasUlullah (s.a.) m huzuruna davac1 olarak 
\!lktlklarmda; RasUlullah, diyet emretti: Adam, klsas istiyorum deyin
ce; RasUlullah (s.a.) diyeti al, Allah sana onu kutlu k1lsm, dedi ve kl
sasa hiikmetmedi.~eyh Ebu Orner ibn Abdillberr der ki : Bu hadisin 
bir ba§ka isnadi yoktur. Raviler arasmda yer alan Deh§en :ibn Kurran 
el-Ukkuli zay1f bir ravidir ve onun huccet alma;bilecek hadisi yokturJ 
Nimran ·:ibn Cariye de aym §.ekUde Bedevidir. Babas1 Cariye :ibn Zafer 
ise, sahabeler arasmda zikredilir. Aynca Hanefiler derler ki : Yaralanan 
ki~inin yaras1 tedavi edilinceye kadar, yaradan dolay1 kiSas uygulamak 
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caiz degildir. Qiinkii tedavi edilmezden once klsas ' uygulamrsa, sonra 
yara ilerlerse bu takdirde bir §ey gerekmez. Bunun delili imam Ah- · 
med'in ... Amr ibn ~uayb'dan, onun da babasmdan, onun da dedesinden 
naklettigi §U hadistir : Adamm biri, birine tekme att1 ve onun diz ka
paklarml k1rd1. Adam, Rasfrlullah'm yanma geldi ve; benim kiSasinn 
uygula, dedi. Rasulullah (s.a.); yaran iyile§irtceye kadar acele etme, 
dedi. Adam, k1sasm uygulanmas1 ic;in acele etti. Rasulullah (s.a.) da, 
onun yarasma k1Sas1 uyguladl. KISas uygulanan ki§i iyile§ti, k1sasm uy
gulanmasml isteyen ki§i topal kald1. Sonra Hz. Peygambere gelip, ey 
Allah'm Rasulii, arkada§lm iyile§ti, ben topal kald1m, dedi. Rasulullah 
(s.a.); ben seni k1sastan nehyetmi§tim, ama bana isyan ettin. Allah 
Teala seni uzakla§tlrd1 ve topall1~m sana kusur olarak b1rakti, dedi. 
Sonra Hz. Peygamber; yarah iyile§inceye kadar yaralamadan dolay1 k1sas 
uygulanmasm1 yasaklad1. Bu rivayet, yalmzca Ahmed Ibn Hanbel tara
fmdan nakledilir. 

Derler ki; saldmya ugrayan ki§i, su~luya kiSas yapar ve k1sastan 
dolay1 o ki~i oliirse, saldmya ugrayana bir §ey gerekmez. imam Malik, 
~afii, Ahmed ibn Hanbel bu gorii§tedir. Sahabe, tabiin ve digerlerinden 
Cumhur'un gorii§ii de budur. Ebu Hanife ise; k1sas yaptiramn maim
dan diyet Odemek gerekir, der. :Amir e§-~a'bi, Ata, Tavus, Amr Ibn Dinar; 
Haris, ibn Ebu Leyla, Hammad ibn Ebu Silleyman, Ziihri, Sevri de; kiSas· 
yap1lan ki§inin akilesi iizerine diyet gerekir, derler. Abdullah ibn Mes'ud, 
Ibrahim en-Nehai, Hakem ibn Kuteybe, Osman el-Betti de k1sas yapi
landan once o yara miktan dii§illiir ve geriye kalan ~ISlm malmdan 
ahmr, derler. · 

«Kim de hakkmdan vazgec;erse, o kendisi ic;in keffarettir.» Ali ibn 
Ebu Talha, Abdullah Ibn Abbas'tan bu ayetin §U anlama geldigini nak
letmi§tir: Kim de affeder ve hakkmdan vazgec;erse; bu istenen ic;in kef
faret, . isteyen ic;in ecirdir. Siifyan es-Sevri..; Abdullah ibn AbbaS'tan 
nakleder ki; o, §Oyle demi§tir: Bu, yaralayan i~in bir keffaret, yarala
nan ic;in Allah Azze ve Celie katmda ecirdir. ibn Ebu Hatim de bu riva
yeti nakleder. Ve sonra §oyle der: Hayseme ibn Abdurrahman, Miica
hid, ibrahim, Amir, Cabir Ibn Zeyd de ikinci §ekilde tefsir etmi§lerdir. 
Sonra ibn Ebu Hatim der ki: Bize Hammad ... Cabir ibn Abdullah'dan 
nakletti ki; bu ayet konusunda o, §Oyle demi§: Kim de hakkmdan vaz-. 
gec;erse; bu, yaralanan ic;in keffarettir. Hasan el-Basri ve Ibrahim en
Nehai, Ebu Ishak el-Hemedani'den de ooylece rivayet edilmi§tir. ibn 
Cerir, Amir ve Katade'den de aym §ekilde rivayet eder. 

ibn Ebu Hatim der ki : Bize YU.P-us ibn Habib ... Kays'dan nakletti 
ki; o, §oyle demi§iir: Ben, Muaviye'nin yanmda Abdullah ibn Amr'I 
gordiim. 0, kOlelere benzer kirmiZlhktaydl. Ona bu ayet-i kerime'yi sor
dugumda .!JOyle dedi: Sadaka olarak verdigi kadar giinahlarmdan yoke-
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dilir. Aym hususu ibn Cerir, Stifyan ve ~u'be kanahyla rivayet eder. 
ibn Merduyeh der ki: Bana Muhammed ibn Ali. . Abdullah ibn 

Amr'dan, aynca Eban ibn Taglib kanallyla tabiin ve ansardan bir ki:§i
den nakletti ki, Rasulullah (s.a.) bu ayet konusunda §oyle demi§tir: 
Bu ayet, di§i kmllp eli kesilip bir uzvu kopanllp veya be~eninde bir yara 
ac;11Ip da bundan vazgec;en kimse ic;indir. Bagi§lanmasi, hatalan kadar 
bir miktan allr gottirtir. Eger bagu~Iadigi, diyetin dortte biriyse; gtinah
larmm dortte birini, bagi§ladigi miktar diyetin tic;te biriyse, gtinahlan
mn tic;te birini, diyetin hepsi ise, gtinahlarmm hepsini allr, g6ttirtir. 

ibn Cerir der ki: Bize Zekeriyya ibn Yahya ... Ebu Sefer'den nak
letti ki; o, §oyle demi§ : Kurey§'li birisi Ansardan birini itti. Adamm 
di§leri kmld1. Ansardan olan ki§i, Muaviye'ye giderek diyet istedi. Adam 
ISrar edince Muaviye; sen ve arkada§m ba§ba§a, dedi. Bu s1rada Ebu'd
Derda, Muaviye'nin yanmda bulunuyordu. 0 dedi ki: Rasulullah (s.a.) 
m §oyle buyurdugunu i§ittim : Hangi mtisltimanm bedenine bir §ey isa
bet eder de onu bagi§larsa; Allah onun derecesini bir derece arttmr, 
gtinahlanm dti§iirtir. Ansardan olan ki§i; sen bunu Hz. Peygamberden 
i§ittin mi? dedi. 0, kulaklanmla i§ittim, kalbimle muhataza ettim, dedi. 
Ansardan olan ki§i; Kurey§'li olan adam1 yoluna birakm, dedi. Bunun 
iizerine Muaviye, ona mal vermelerini emretti. ibn Cerir de bOyle ri
vayet eder. Ahmed ibn Hanbel'in rivayeti ise §oyledir : Bize Veki ... Ebu 
Sefer'den nakletti ki; o, §oyle demi§: Kurey§'li birisi, ansardan birinin 
di§ini kud1. Adam Muaviye'nin huzurunda onun aleyhinde dava ac;t1. 
Ansardan olan ki§i; bu adam benim di§lerimi k1rd1 deyince, Muaviye; 
onu memnun ederiz, dedi. Ansardan olan ki§i ISrar edince, Muaviye; 
arkada§mm durumuyla ba§ba§asmiz, dedi. Bu s1rada Ebu'd-Derda otu
ruyordu. Dedi ki : Ben Rasulullah (s.a.) m §oyle buyurdugunu i§ittim : 
Hangi mtisltiman bedenine bir §ey isabet eder de onu sadaka olarak 

. bagi§larsa; Allah, , onun derecesini bir derece ytikseltir ve gtinahlarim 
dti§tirtir. Ansardan olan ki§i, sen bunu Hz. Peygamber'den i§ittin mi? 
deyince, Ebu'd-Derda; evet, kulaklanmla i§ittim, kalbimle muhataza 
ettim, dedi. Bunun tizerine ansardan olan ~i§i, ben de onu affettim, 
dedi. Bunu Tirmizi; ibn Mtibarek'in hadisinden, ibn Mace; Veki'nin 
hadisinden, her ikisi de Yunus ibn Ebu ishak'dan rivayet ederler. Sonra 
Tirmizi; bu, garib bir hadistir, bu §ekilden ba§ka bir rivayetini bilmi
yoruz, aynca Ebu Sefere'nin Ebu'd-Derda'dan hadis duydugunu da bil
miyoruz, der. 

ibn Merduyeh der ki: Bize Da'lec ibn Ahmed ... Ali ibn Salih'ten. 
nakletti ki; Muaviye (r.a.) nin devrinde adamm biri, bir adamm on 
di§lerini k1rd1. Kendisine diyet verildi. 0, kabul etmeyip kiSas istedL iki 

· diyet verildi. Yine kabul etmedi. Uc; diyet verildi yine kabul etmedi. Ra
sulullah (s.a.) m ashabmdan bir ki§i, Hz. Peygamberin §oyle dedigini 

s 
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soyledi : Bir kan veya daha a§agisim bagl§layan l,dmse i~in bu (bagi§
lama) dogdngu gunden oldugu gune kadar keffarettir, buyurdu. 

Ahmed ibn Han bel der ki : Bize Sureyc ... Ubade ibn Samit'in §Oyle 
dedigini nakletti: Rasulullah (s.a.) m §Oyle dedig~ni duydum: Her kim 
~ki birinin bedeninde yara a~ar da, yaralanan onu affederse; Allah, onun 
affettigi kadanm keffaret sayar. Nesei de bunu, Ali kanallyla ... Mugi
re'den nakleder. 

Ahmed ibn Hanbel der ki: Bize Yahya ibn Said .. . Ebu Hiireyre 
kanahyla Peygamberin ashabmdan bir ki§iden na.kletti ki; RasUlullah 
(s.a.), §oyle bu~tmu§ : Kimin bedenine bir §ey isabet eder de, bundan 
Allah nzas1 i~in vazge!rerse, o kendisi i~in keffaret olur. 

«Kim de Allah'm indirdigi ile hukmetmezse; i§te onlar, zalimlerin 
kendileridir.>) Tavus ve Ata'mn bu konuda kuffi.rden ote kufUr, zulum
den ote zulum, fiSktan ote fas1kllk yoktur, dedikleri yukanda anlatll
Im§tl. 

46 - Ve onlann izinden Meryem oglu isa'y1, onun
deki Tevrat'1 dogrulayiCI olarak gonderdik. Ve ona incil'1 
verdik. Onda hidayet v·e nur vard1r. Kendinden oncek1 
Tevrat'I dogrulayiCI, hidayet ve muttakiler ic;in bir ogii.t 
olarak. 

47 - incil ehli, Allah'm onda indirdikleri ile hukmet
sinler. Kim de Allah'm indirdigiyle hukmetmezse i~te on
lar; faslklarm kendileridir. 

incil Ehli de Allah'm Hiikmiiyle Hiikmetmelidir 

israilogullanmn . peygamberlerinin ardmdan; Meryen1 oglu Isa'yl 
Tevrat'I dogrulay1c1 olarak gonderdik. O'na inanan ve hukmeden bin 
olarak. Ve o'na incil'i verdik. O'nda; hidayet ve nur vard1r. Hakka gotii
ren, §iiphelerl giderip mii§killeri halletmekte yolu aydmlatan bir nur 
vard1r. Kendinden onceki Tevrat'1 dogrulayici, hidayet ve miittakiler 
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i~in bir ogi.it olarak. Tevrat'a uyan, onda bulunan pek az ahkam dl
§mda hic;bir hukme muhalefet etmeyen, israilogullarmm kendi arala
nnda ittifak ettikleri baz1 konularda, ondan farkll gorii§ler getiren bir 
peygamber olarak. Nitekim Allah Teala, Hz. !sa'mn israilogullarma 
<<Allah'm size haram k1ld1g1 baZl §eyleri size helal k1lmak iizere.» diye 
buyurdugunu bildirmektedir. Bunun ic;in bilginlerin me§hur olan gO
rii§iine gore; !neil, Tevrat'm baz1 hiikiimlerini neshetmi§tir. 

«incil ehli Allah'm onda indirdikleriyle hukmetsinler.» Bazllarl 
( ~j ) §eklinde mansub okumaktadlrlar ki; buradaki lam, «ta 
ki» anlamma gel'ir. Yani !neil ehline incil'i verdik ki: kendi zamamn
daki milletler ana gore hiikii~ versin. Bazllan da ( ~ j ) §eklinde 
okurlar ki; burdaki lam, emir edatl olur. Ve o zaman incil'de bulunan 
hiikiimlerin hepsine iman etsinler, buyruklar1m yerine getirsinler, anla
mma gelir. Kendi kitaplarmda Hz. Muhammed'in gonderilecegine dair 
be§areti gorunce; onu dogrulay1p uysunlar, demektir. Nitekim Allah 
Teala bir ba§ka ayet-i kerime'de §Oyle buyurur: «De ki, ey ehl-i kitab, 
Tevrat'1, incil'i ve size Rabbm1z tarafmdan indirilmi§ olam uygulaym
caya kadar siz bir §ey iizerinde degilsiniz ... >i Bir ba§ka ayet-i kerime'de 
'ise §oyle buyurur: «Onlar ki keridi yanlarmdaki Tevrat'ta yaz1h .bulduk
lan iimmi peygambere tabi olurlar.» Bunun ic;in ayetin devammda «Kim 
de Allah'm indirdigiyle hiikmetmezse; i§te onlar, faslklann kendileri
dir.ll buyuruluyor. Yani onlar bat1Ia meyleden, haktan k~an, Rabla
rma itaatm dl§ma ~1kan kimselerdir. Bu ayetin, Hlristiyanlar hakkmda 
nazil oldugu daha-once gec;mi§tir. Zaten ayetin seyrinden de bu anla
§llmaktadlr. 

----- i Z A HI-----

l§te onlar, faslklard1r. itaatm dl§Ina c;1km1§ olanlard1r. ~eyh Ebu 
Mansur merhum der ki : Bu ifadenin her uc;iiniin de, inkar konusuna 
hamli caizdir. Bu takdirde miinkirin kafir, zalim ve fas1k olmas1 gere
kir. <;iinkii mutlak fas1k, mutlak zalim katirdir. Yine denildi ki : Kim 
Allah'm indirdigi ile hiikmetmezse o, Allah'm nimeti konusunda katir, 
hiikmu konusunda zalim, fiili konusunda fas1ktlr. (Nesefi, Medarik, II, 
295). 

---oOo---
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48 - Sana da; kendinden onceki kitablan dogrula
YICI ve · iizerlerine ~ahid olarak bu kitab1 hak ile indirdik. 
Aralannda Allah'1n indirdigi ile hiikmet. Sana hak gel
mi~lien onlann . heveslerine uyma. Sizden her biriniz ic;in 
bir yol, bir ~eriat k1ld1k. Sayet Allah dileseydi, sizi tek bir 
iimmet yapard1. Lakin sizi verdigi ile denemek istedi. Oy
leyse hay1rda yarH~In. Hepinizin d6nii~ii Allah'ad1r. Size 
aynhga dii~tiigiiniiz ~eyleri bildirecektir. 

49 - Ve aralannda Allah'1n indirdigi ile hiilap.et. On
lann heveslerine uyma. _ Seni Allah'm sana indirdiginden 
vazgec;irmelerinden sak1n. Eger yiiz c;evirirlerse bil ki; bir 
klSliD giinahlan yiiziinden Allah onlan cezalandlrmak is
tiyor. Cerc;ekten insanlann bir c;ogu fas1klard1r. 

50 - Cahiliyet hiikmiinfr mii istiyorlar? Ama yakin 
getiren bir kavim ic;in Allah'tan daha iyi hiikiim veren 
kimdir? 

Allah'tan Daha iyi Kim Hiikiim Verebilir 

Allah Teala Kelimi Mt1sa'ya indirmi§ oldugu Tevrat'1 anlatlp medh 
edip ovdiikten ve gec;erli oldugu zamanlarda ona uyulma.s1 gerektigini 
emrettikten; !ncil'i de soz konusu edip ovdUkten ve !neil ehlinin !ncil'
deki emirlere uymalan gerektigini bildirdikten sonra; yiice Kur'an'm 
zikrine ba§llyor. ~erefli peygamberi, kulu Muhammed'e indirdigi Kur' 
an-1 Azim'den bahsederek buyuruyor ki: «Sana da kendinden oneeki 
kitablan dogrulayicl ve iizerlerine §ahid olarak bu kitab1 hak ile in-
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dirdik.» ~iiphe olmayan dogrulukla Allah katmdan geldigini belirttik. 
Daha once gec;en ve ovgiisii, zikri yeralan kitablan dogrulayan bir kitab 
olarak. 0 kitablarda Kur'an'm Allah'm kulu ve Rasulii Muhammed'e 
indirilecegi bildirilmekte idi. Kur'an'm bildirdigi gibi bunun ini§i, o 
kitab1 ta§tyanlarm, basiret sahiplerinin dogruluklarml artt1rm1§tl. Ve 
neticede onlar Allah'm emrine boyun egerek, §eriatma baglanmi§lar ve 
peygamberini de tasdik etmi§lerdi. Nitekim bir ba§ka surede §oyle bu
yurur : ((De ki : Kur'an'a ister inamn, .ister inanmaym, ondan onceki 
bilginlere bu, okundugu zaman yuzlerlnln iizerine secdeye vanrlar ve;· 
Rabb1m1z miinezzehtir, Rabb1m1zm emrl §iiphesiz yerine gelecektir, 
derler.)l (!sra, 107- 108). Yani Allah'm Hz. Muhammed'in gelecegine 
dair gec;mi§ peygamberlerin dilinden verdigi vaad yerini bulmu§, §Up
hesiz gerc;ekle~milltir. «Ve iizerlerine §ahid olarak.n Siifyan es-Sevri ve 
digerleri. .. Abdullah ibn Abbas'tan naklederler ki, §ahid olarak anlaml-
na gelen ( ~ ~ ) ifadesinden maksad; kendisine guvenilen de
mektir. Ali ibn Ebu Talha, ibn Abbas'tan nakleder ki ( ~ ) keli
mesi emin demektir. Kur'an; kendinden once gec;en biitiin kitablara 
emindir. ikrime, Said ibn Ciibeyr, Mucahid, Muhammed ibn Ka'b, 
Atiyye, Hasan, Katade, Ata el-Horasani, Siiddi ve ibn Zeyd'den de boyle 
dedikleri rivayet edilir. ibn Ciireyc; Kur'an gec;mi§ kitablara emindir. 
Onlardan Kur'an'a uyan hak, ona aykm dii§en ise batild1r, der. Valibi, -
ibn Abbas'tan nakleder ki ( ~ ) kelimesi §ahid anlammdad1r. Mii
cahid, Katade ve Siiddi de boyle der. Avfi ise ibn Abbas'tan nakleder 
ki o, ( ~ ) kelimesine; kendinden once gec;en kitablarm hakimi 
manasml vermi§tir. 

Bu konuda soylenetller, mana bak1mmdan birbirine yakmd1r. Zira 

( ~ ) kelimesi, biitiin bu anlamlan ic;erir. <;iinkii Kur'an, kendin
den once gec;en biitiin kitablarm emini, §ahidi ve hakimidir. <;iinkii 
Allah; en son olarak indirmi§ oldugu bu yiice kitabmm en kapsamll, 
en yiice ve en muhkem olmasm1 murad etmi§tir. Kendinden once ge
c;en kitaplarm bi~tiin iyiliklerini onda derlemi§ ve ba§kalarmda olma
yan miikemmellikleri onda biitiinle§tirmi§tir. Bunun ic;in onu; kendin
den once ge~en biitiin kitablarm §ahidi, emini ve hakimi kilmi§tlr. Ve 
Hak Teala, onun muh8.fazasm1 kendi nezdinde tekeffiil etmi§ ve «Dog-. 
rusu Kur'an'I Biz indirdik. Onu koruyacak da Biziz.» buyurmu§tur. 

ibn Ebu Hatim'in ikrime, Said ibn Ciibeyr, Ata el-Horasani, ibn 
Ebu Necih kanahyla Miicahid'den naklettigi ((Ve uzerlerine §ahid ola
rakn kavli ile Hz. Muhammed (.s.a.) in kasdedildigi ve onun Kur'an'm 
bekc;isi oldugu gorii§iine gelince: bu gorii§, mana bakimmdan sahihtir. 
Ancak ayeti bu §ekilde tefsir etmek, iizerinde dikkatle durulmas1 ge-
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reken bir noktadn·. Kald1 ki, Arap dili balnmmdan da bu anlamda kul
lamlmasi; uzerinde fazlas1yla durmay1 gerektirir. Dogrusu, onceki an
lamdlr. Nitekim Ebu Ca'fer ibn Cerir Taberi, bu anlam1 naklettikten 
sanra der ki : Boyle bir te'vil, Arap dili bak1mmdan kavranmas1 pek uzak 
bir yaldur, hatta hatact1r. ( . .. ) 

<<Aralarmda Allah'm indirdigi ile hukmet.,, Ey Muhammed, ister 
Arap olsun ister Acem, ister akur-yazar olsun ister bilgi.siz, ister ehl-i 
kitab'tan alsun, ister digerlerinden butun insanlar arasmda hukmetti
gin zaman; Allah'm bu yuce kitaq1 ile hukmet. Senden onceki peygam
berlere verilmi§ alup da senin §eriatmda neshedilmemi§ alan hukiimleri 
uygula. !bn Cerir, bu ayete boyle mana vermi§tir. !bn Ebu Hatim der 
ki: Bize Muhammed !bn Ammar ... Abdullah ibn Abbas'tan nakleder 
ki; a, §oyle demi§ : Hz. Peygamber serbest idi. Dilerse anlarm arasmdaki 
hiikumleri kendilerine b1rak1rd1. Nihayet bu ayet-i kerime nazi! aldu ve 
Hz. Peygambere; onlarm arasmdaki i§lerde de, bizim kitab1m1za gore 
hukum vermesi emredildi. 

«Sana hak gelmi§ iken onlarm heveslerine uyma.» Kendiliklerin
den 91kard1klan ve bu sebeple Allah'm Rasulune indirdigi hukmu ter
kettikleri sun'i gorti§lerine ve heveslerine tabi alma. Bu cahil ve e§kiya 
grubunun heveslerine tabi alup da Allah'm emrettigi haktan uzak
la§ma. 

«Sizden her biriniz ic;in bir yal, bir §eriat k1ld1k.» ibn Ebu Hatim 
der ki : Bize Ebu Said .. _ Abdullah ibn Abbas'tan nakleder ki; buradaki 
«§eriat)), yal demektir. Yine Ebu Said, bir ba§ka kanalla ibn Abbas'tan 
nakleder ki; buradaki yal anlamma gelen ( J.:;~ ) kelimesi, sunnet 
demektir. Avfi de ibn Abbas'tan nakleder ki; yol ve §eriattan maksad, 
yol ve sunnet demektir. Miicahid, ikrime, Hasan el-Basri, Katade, Dah
hak, Suddi ve Ebu ishak es-Sebii bunun, yol ve sunnet anlamma geldi
gini soylemi§lerdir. ibn Abbas, Mucahid ve Ata el-Harasani de birc;ok 
§ekilde mana vererek §eriatm yal, yolun da sunnet oldugunu bildirir
ler. Ancak birincisi daha uygundur. c;unku §eriat, bir §eye kendisinden 
ba§lamlan §eydir. Nitekim §U konuya ba§lad1 dendigi zaman ( ._,j t.r 
1~ ) cumlesi kullamhr. Keza §eriat; ark anlamma da gelir. Yol ma

nasma geien ( rz ~I ) kelimesi ise, rahat ve a91k yol demektir. Sun
net de yine yol anlamma gelir. Bu sebeple yol ve sunnet demek diger 
manadan daha ac;1k ve uygundur. En iyisini Allah bilir. 

Bu ayette Allah Teala'mn, muhtelif dinlere mensub olan millet-
·lere; §eriatlar ta§Iyan elc;iler gondermi§ olmas1 hasebiyle hiikumlerde 
farkll; tevhidde mut.tefik alduklan bildirilmektedir. Nitekim Buhari'
nin Sahih'inde Ebu Hureyre (r.a.) den nakledilir ki, Rasulullah (s.a.) 
§oyle buyurmu§tur: Biz peygamberler toplulugu, birbirinin karde§iyiz. 
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Bizim dinimiz birdir. Bu ifade, Allah'm btittin el~ilerini tevhid esas1 
tizere gonderdig'ini ve peygamberlere indirilen her kitabm tevhidi getir
digini gost.ermektedir. Nitekim Allah Teala, ba§ka ayet-i kerime'lerde 
§Oyle buyurur : (<Senden once ne zaman bir peygamber gonderdikse mu
hakkak ona; Benden ba§ka ilah yoktur. Oyleyse Bana ibadet edin, diye 
vahyetmi§izd'ir.» (Enbiya, 25). Nahl suresinde de §oyle buyurulur: «Biz, 
her iimmete; Allah'a ibadet edin ve Tagut'tan ka~1mn diye bir peygam 
ber gondermi§tik.>> (Nahl, 36). §eriatlarm emir ve yasaklan muhteliftir. 
Bir §ey bu §eriatta haram iken, diger §eriatta helal olabilecegi gibi, bu
nun aksi de alabilir. Bir §eriatta hafif alan htikiim, diger §eriatta §id
detlendirilir. Bunun sebebi, e§Siz hikmetin ve ezici huccetin Allah Tea
la'mn katmda almas1d1r. 

Said ibn Arube, Katade'den «Sizden her .biriniz i~in bir yol, bir 
§eriat k1ld1k.» ifadesinin yal ve siinnet anlamma geldigini soyledigini 
rivayet eder. Stinnetler muhteliftir. Stinnet; Tevrat'ta §eriat, incil'de 
§eriat, Kur'an'da §eriat anlamma gelir. Allah bunlarda diledigini helal, 
diledigini haram k1lar. Bununla kimin kendisine itaat edip, kimin isyan 
ettigini beUrlemek ister. Allah'm kabul ettigi yegane din ise, peygam
berlerin hepsinin getirmi§ aldugu t,evhid ve samimi kulluk dinidir. 

Denildi ki; bu ayetin muhatab1, islam timmetidir. Manas1 da §OY
ledir: Ey islam ummeti, Kur'an'1 sizin i~in bir §eriat, bir yal klld1k. Si
zin hepiniz ana uyarsm1z. Kur'an'1 dagru ma:ksadlara giden bir yal ve 
apa~1k bir gtizergah alan bir stinnet k1ld1k. 

ibn Cerir T~;tberi'nin, Mticahid merhum'dan naklettiginin muh
tevasi bundan ibarettir. Ancak birinci gorii§ daha sahihtir. Bunun sahih 
aldugunun delili; Allah Teala'mn ayetin deva:mmdaki (l§ayet Allah di
leseydi sizi tek bir iimmet yapardl.>> kavl-i celil'idir. Eger bu hitab, is
lam iimmetine yoneltilmi§ alsayd1; tek bir timmet alan islam timmetine 
«§ayet Allah dileseydi, sizi tek bir timmet yapardl.>> buyurmazdl. Ak
sine bu hitab, btittin milletlere yoneltilmi§tir ve Allah Teala'mn -<iiler
se- biitiin insanlan bir tek din, bir tek §eriat tizere yaratmaya giictintin 
yetecegini bHdirmektedir. Hak Teala her peygambere, belirli bir yol kay-. 
mu§tur. Sanra gelen peygambere gonderdigi buyrukla, bu htikiimlerin 
bir k1sm1m neshetmi§tir. Daha sonra kulu ve Rasulii Muhammed (s.a.) e 
gonderdigi hiiktimle; diger peygamberlerin risaletini neshetrni§ ve onu 
biitiln yerytizti halkma peygamber olarak gondermi§, peygamberlerin 
de sanuncusu kllmi§tlr. Bunun i~in Allah Teala «§ayet Allah dileseydi, 
sizi tek bir iimmet yapard1. Ukin sizi verdigi ile denemek istedi.>> bu
yuruyar. Yani Hak Teala muhtelif §eria.tlar gondermi§tir ki; gonct'er
digi htiktim ile kullanm tecrtibe etsin. Kendisine itaat veya isyail et
melerine gore, yaptlklan veya yapmak istediklerinde sevab veya cezaya 
miistehak kllsm. Abdullah ibn Kesir «Size verdigi ile>> kavlinden mak-
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sad; kitabcbr, der. Kitab ile Allah Teala, hay1rlara ko§maYl te§vik ve 
ta:hrik ederek «Oyleyse hay1rda yan§ edin.» buyuruyor. Hay1rda yan§, 
Allah'a itaat ve gec;:mi§ §eriatlan nesheden §eriata uymak ve Allah'm 
son indirdigi kitab olan Kur'an'1 tasdik etmektir. «Hepinizin don~u . 
Allah'adlr.» Ey insanlar, k1yamet gunu donup varacagm1z yer Allah'm 
katld1r. «Size, ihtila.fa d'ii§t'iig'iinuz §eyleri bildirecektir.» Haktan aynllp 
ihtilaf ettiginiz konulan, size bildirecektir. Boylece dogruluklan nede-

• I 

niyle sadlklan mukarata, inkarlarl nedeniyle hakkl yalanlayan kafirle-
ri de azaba m'iistehak k1lacakt1r. Kafirler, delil ve burhana dayanmadan 
kesin belgeler kar§ISmda diretmektedirler. Eri§ilmez huccetleri ve ezici 
delilleri yok sayarak haktan yuz c;:evirmektedirler. Dahhak «Hay1rda 
yan§m.» ayetinde; Muhammed funmetinin kasdedildigini soyler. An
cak onceki anlam daha belirgindir. 

«Ve aralannda Alla:h'm indirdigl. ile hukmet. Onlarm heveslerine 
uyma.» Bu da yukarda gec;:en emri te'kid ve emre aykm davram§l ya
saklama ic;:indir. 

«Seni AJlah'm sana indirdiginden vazgec;:irmelerinden sakm.» Dti§
manlarm yahudilerin, seni aldatlp da haktan c;:evirmelerinden kac;:m. 
Q'iinkti onlar baz1 husU.Slarda seni engelleyebilirler. Onlara aldanma. 
<;unku onlar hainler toplulugu, kafirler guruhu ve yalancilardlr. «Eger 
yuzc;:evirirler.» Senin onlarm arasmda verdigin h'iikumden yuzc;:evirirler 
ve Allah'm §eriatma muhalefet ederlerse; «Bil ki, bir k1s1m gunahlar1 
yuzunden Allah onlan cezaland1rmak istiyor.» iyi bil ki; butun bunlar, 
Allah'm onlarla ilgili hikmeti ve kaderi geregidir. Bu hikmet, onlarm 
uzerinde bulunduklan dalalet yolunda suruklenmelerini ve gec;:mi§ gu
nahlan tizere yurumelerini gerekli k1lm1§t1r. «Gerc;:ekten insanlann bir 
c;:ogu fas1klard1r.» Rablanna itaattan di§an c;:Ikml§lar, hakka muhale
fet edip ytizGevirmi§lerdir. Nitekim Allah Teala, bir ba§ka ayet-i kerime'
de §oyle buyurur : «Her ne kadar ozensen de insanlann bir c;:ogu inamc1 
degillerdir.>> (Yusuf, 103) . Bir ba§ka ayet-i kerime'de ise §Oyle buyurur: 
«Yeryuzundekilerin c;:ogunluguna uyacak olsan; seni Allah'm yolundan 
saptmrlar.» (En'am, 116). 

Muhammed ibn ishak der ki : Bize Muhammed ibn Ebu Muham
med .. .' ibn Abbas'tan nakletti ki; o, §oyle demi§tir: Ka'b ibn Esed, ibn 
Saluba, Abdullah ibn Surya ve ~eys ibn Kays kend~ aralannda konu
§arak; Muhammed'e varallm; belki onu dininden caydmnz, dediler. Hz_ 
Peygambere gelip dediler ki: Ey Muhammed, sen bilirsin ki biz, Yahu
dilerin hahamlan, sec;:kinleri ve efendileriyiz. ~ayet biz sana uyacak 
olursak, butUn Yahudiler de bize uyarlar. Qunku onlar, bize muhalefet 
edemezler. Bizim!e milletimiz arasmda bir d'ii§manhk olur da bu konu
da senin hiikmune ba§vurursak; sen onlarm aleyhinde ve bizim lehi
mizde hiikum verirsen, sana inamr ve seni dogrulanz. Rasulullah (s.a.) 
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buna yakla§madi. I§te bu ayet, bu hadise uzerine nazil oldu. ibn Cerir 
ve Ibn Ebu Hatim de bunu boyle rivayet ederler. 

<(Cahiliyet hukmiinu mti. istiyorlar? Ama yakin getiren bir kavim 
ic;iri, Allah'tan daha iyi hukum veren kimdir?» Butiin hayJ.rlan ihtivA. 
eden, butUn kottilukleri yasaklayan, uydurma heves ve arzulara meyil
den allkoyan Allah'm hukmunun dl§ma c;Ikanlan Hak Teal! reddedi
yor. Kullarm kendi elleriyle koyduklan ve Allah'm §eriatma dayanma
yan cahiliyyet hukumlerinin sap1kllklanm ve bilgisizliklerlni reddedi~ 
yor. Bu sap1kllklan; kendi goru§ ve hevesleri · sonucu ortaya c;Ikardlk
lanm bildiriyor. Soz gelimi Tatarlarm, Cengiz Han diye bilinen kral
larmdan almma kralllk buyruklan vardlr ve bununla hukum verirler. 
Nitekim bu yasay1 onlara kral koymu§tur. (Yasa kelimesini muellif ya
sak §eklinde kaydediyor.) Bu yasalar Yahudi, Huistiyan· ve islam di
nine mensub muhtelif milletlerden iktibas yoluyla tanzim edilmi§ ka
nunlar toplulugudur. Ancak bu yasalar ic;erisin_.de birc;ogu, Cengiz Han'm 
mucerred gorii§ ve heveslerinden ibarettir. 0 bunu, c;ocuklan ic;in izle
nen bir hukiim haline getirmi§tir ki; onlar, Allah'm kitabmdan ve Rasu
lullah'm sunnetinden once bu yasaya uyarlar. Onlardan boyle davra
nanlar kafirdir, olduriilmeleri vacibtir. Az veya c;ok hic;bir konuda 
Allah'tan ba§kasmm hiikmiine muracaat edilemez. Bunun ic;in Allah 
TeaUt; onlar, Allah'm hukmunden vazgec;ip cahiliyyetin hukmunu mu 
tercih ediyor ve istiyorlar? buyuruyor. Halbuki Allah'm §eriatmdan da
na adaletli hukum verecek kim vard1r? Allah'm §eriatma inamp yakin 
ve bilgi sahibi olanlar; Al~ah'm hukiim verenlerin en iyisi oldugunu, 
mahlUkatma kar§l annenin c;ocuguna merhametinden daha merha
metli davrand1gm1 bilirler. Zira Allah Teala; .her §eyi bilendir, her §eye 
kadir olandir, her §eyde adil olandir. 

Ibn Ebu Hatim der ki: Bana babam .. . Ebu Ubeyde en-Naci'den 
nakletti ki; o, Hz. Hasan'm §Oyle dedigini duydum demi§tir: Allah'm 
hukmunden ba§ka bir hukumle hiikmedenin hukmii, cahiliyyet hiik
mudiir. Yunus Ibn Abd'iil-A'la ... Ebu Necih'ten nakleder ki; o, §Oyle 
demi§tir: Tavfts'a, kar§Ihksiz ikram konusunda c;ocuklanm arasmda 
tercih yapay1m m1? diye soruldugunda; o, «cahiliyyetin hukmunu mu 
istiyorlar?» ayetini okumu§. 

Hafiz Taberani der ki: Ahmed ibn Abdiilvehhab .. Abdullah Ibn 
Abbas'm §Oyle dedigini rivayet etmi§tir : Allah'm Rasulii buyurdu ki : 
insanlar arasmda Allah'm en c;ok nefret ettigi ki§i; islam'da cahiliyyet 
adeti pe§inde ko§an ve haks1z yere bir ki§inin kaium talep edip akitmak 
isteyendir. Buhari bu hadisi Ebu'I-Yemman'dan kendi isnad1yla aym 
§ekilde rivayet etmi§tir. 

lV 
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----- i Z A HI-----

Allah'm Hakimiyeti 

Bu bahis, islam idare ruzammm, islami akidenin en onemli me
selelerinden birine temas etmektedir. Bu; daha once ge\!en Al-i imran 
ve Nisa surelerinde halledilmeye \!ah§Ilan bir meseledir. Fakat aym 
mesele burada kesin ve miiekked bir §~kilde arzediliyor. Ayetler bu me
seleye, sadece mefhum ve i§aret yoluyla degil, laf1z ve mana cihetiyle 
temas etmektedir. 

Bu; idare, §eriat ve hiikiim meselesidir. Bunlarm otesinde de ulu
hiyet, tevhid ve iman meselesidir. Mesele, §U suale verilecek cevabla 
ozetlenebilir. 

~eriat, idare ve htikiim; Allah'm misakiru, akidlerini ve ol\!tilerini 
muhataza eden semavi din erbabma, bunlan bildiren ilahi kitablara 
ve onlardan sonra idareyi, onlarm hidayeti iizere ytiriiten idarecilere 
gore mi olmall; yoksa biittin bunlar, degi§en arzulara, ilahi §eriatm 
sabit aslma irca' edilemeyen maslahatlara ve nesillerin, iizerinde anla§
tiklan orf ve adete gore mi olmahd1r? Ba§ka bir ifade ile : Yeryiiziinde 
ve insan hayatmda, uluhiyet ve rububiyet Allah'a m1 ait olmah; yoksa 
bunlarm hepsi veya bir kiSmi, insanlar i\!in Allah'm izin vermedigi ka
nunlan vaz'eden yaratlklardan birine mi verilmeli? ... 

Yiice Allah buyuruyor ki : 
0, Allah'tir; O'ndan ba§ka ilah yoktur. O'nun insanlar i\!in kanun

la§tlrdigi esaslar, kendinin uluhiyetini, insanlann da ubudiyetini, ona 
riayet · etmelerini ve tatbikatlru deruhde etmelerini icabettirir. Onlar; 
yerytiziinde tatbiki zaruri olan, insanlarm sadece ona mtiracaat etme
leri icabeden, once Peygamberlerin, sonra da idarecilerin kendisiyle 
hiikmetmeleri gerekli olan kanunlardir ... 

Yiice Allah diyor ki : 
Bu meselede, asia mtisamaha yoktur. Kii\!tik bir nokta dahi olsa, 

bu meselenin hi\!bir noktasmdan fedakarhk edilemez. Allah'm izin ver
medigi kii\!'iik veya btiyiik herhangi bir meselede, bir toplumun iizerinde 
anla§masma veya bir neslin bir noktada birle§mesine itibar edilmez. 

Yiice Allah buyuruyor ki: 
Mesele, iman ve kiifiir meselesidir. Yahut islam ve cahiliyet; veya 

§eriat ve hevesler meselesidir. Bu meselede ne bir orta yol bulunabilir, 
ne de sulh ve miitareke imkam olabilir. Mti'minler; ancak Allah'm in
dirdikleriyle htikmeden insanlardir. Allah'm indirdiklerinin hi\!bir har
fini eksiltmedikleri gibi hi\!bir noktasm1 da degi§tirmeyenlerdir. Katir
ler, zalimler, fas1klar ise; Allah'm indirdikleriyle htikmetmeyen insan-
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larchr. idareciler ya Allah'm §eriatma tam bir baghhk gostererek iman 
~er~evesinin ic;ine girerler veya Allah'm izin vermedigi ba§ka bir §eriata 
baglanarak kafir, zalim ve fas1k olurlar ... insanlar, aralarmdaki mese
lelerde, hiikiim ve idarede; ya Allah'm hiikmiinii kabul ederek mii'min 
olurlar veya mii'min alma s1fatm1 kaybederler .. . Bu iki yolun artas1 
yoktur ... Ne ma'zeret, ne huccet ne de maslahat diye bir delil mev
zu-u bahis degildir ... Allah, insanlarm Rabb1<hr; insanlarm menfaatlm 
herkesten iyi bilir.. . Ve §eriatlm, insanlann hakiki maslahatlanm ger
c;ekle§tirmek ic;in kayar. O'nun hiikiim ve §eriatmdan daha giizel bir 
hiikiim ve §eriat olamaz. Hie; kimse; ben, Allah'm §eriatm1 terkediyorum 
veya halkm maslahatlm Allah'dan -daha iyi goriiyorum iddiasmda bu
lunamaz ... Dili veya fiili ile bunu diyecek alursa, iman c;erc;evesinin 
haricine <;1km1§ olur... ' 

Bu bahisteki sarih ayetlerin'halletmeye c;all§tlgi bu mesele; biiyiik 
ve onemli bir meseledir. Medine'deki Yahudilerin halleri ve miinaf1klarla 
olan anla§malan anlatlhrken de bu noktaya temas ediliyor: 

«Kalbleriyle inanmad1klan halde, ag1zlanyla inand1k diyenler ... » 
Keza Medine'de islam devleti kuruluncaya kadar, yahudilerin Rasu
lullah'a kar§l asia vaz·gec;medikleri hile ve tuzaklan anlat1hrken de bu 
meseleye i§aret edilmi§tir. 

Bu derste ayetlerin akl§l, once §U hakikatl ortaya koyuyor: Allah'
dan gelen dinlerin hepsi; Allah'm indirdiklerlyle hiikmetmenin kesin 
ve zar:Qri oldugunu, ilahi §eriatm hayatm her cephesinde tatbikinin ge
rekli oldugunu ve bu meselenin imanla kiifiir, islam'la cahiliyet ve §e
riatla ferdi hevesler arasmdaki yalun aymm noktas1 oldugunu saraha·· 
ten belirtir .. . Mesela Allah'm indirdigi Tevrat, hidayet ve nur dalu bir 
kitabtl: 

«Kendisini AUah'a teslim etmi§ Peygamberler, yahudilere onunla 
hiikmederlerdi. Alimler ve fakihler de Allah'm kitab1m h1fza me'mur 
olduklar1 ic;in yine hiikiimlerini onunla verirlerdi. .. » 

«Allah'm hiikmiiniin bulundugu Tevrat yanlannda iken .. . » 
Mesela; Allah'm «Meryem oglu isa'yi, ondan once gelmi§ bulunan 

Tevrat'1 dagrulayarak gonderdik. incil'i miittakilere ogiit ve yol gaste
rici alarak indirdik. incil sahibleri, AUah'm onda indirdikleriyle hiikmet
sinler ... n 

Ve i§te, Allah'm Rasul-ii Ekremi'ne inzal buyurdugu Kur'an: 
«Kendinden onceki kitablan tasdik edici ve onlara §ahid olan hak 

kitab ... » Allah, Rasuliine buyuruyor ki: 
· «Allah'm indirdigt ile aralarmda hiikmet; gerc;ek alan, sana gel

mi§ bulunduguna gore anlarm heveslerine uyma.» 
ccAllah'm indirdigi ile hiikmetmeyenler; i§te onlar, kafirlerin ken

dileridir.» 
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«Allah'm indirdigi ile hiikmetmeyenler; i§te onlar, zalimlerin ken- . 
dileridir.» 

«Allah'm indirdigi ile hukmetmeyenler; i§te onlar, fastklarm ken
dileridir.>> 

«Cahiliyet devrini mi arzuluyorlar? Yakinen bilen bir kavim i~;in 

Allah'dan daha iyi hiikiim veren kim vardtr?>> 
i§te bu mesele, biitiin dinlerde bOyledir. Gerek idare edenlerin ve 

gerekse idare edilenlerin, iman ve islam'a girebilmelerinin §art ve stmn 
ta'yin ediliyor. Bunun §arti; idarecilerin, Allah'm indirdikleriyle hiik
metmeleri, idare edilenlerin de bu hiikmii kabul etmeleri ve diger hii
kiimlere Htifat etmemeleridir ... 

Meseleyi bu §ekilde vaz'etmek, ~;ok onemlidir. Keza bu derece §iddet 
gastermek de, onemli sebeplere istinad eder ... Gerek bu surede ve gerek 
diger biitiin Kur'an ayetlerinde bu noktaya temas etmeye ~all§Ihyor 
ve bu husftsun, a~;tk bir §ekilde bel~rtildigine §ahid oluyoruz. 

Bu meselede, kar§Imiza 1;1kan miihim noktalarm ilki, Allah'm ulu
hiyetinin, rububiyetinin, be§eriyete ortakstz hakimiyetinin ikran veya 
reddidir... i§te bu noktadan kiifiir veya iman, cahiliyet veya islamiyet · 
kaziyyesi ortaya ~;tktyor ... 

Biitiin Kur'an, bu hakikatm beyam ile doludur ... 
Yaratan Allah'dtr ... Halik O'dur ... Kainat1 ve insam 0 yaratnn§

tir ... Arzda ve semada olan her §eyi, insana miisahhar kilmi§tlr ... 0, 
yaratmak vasfmda tektir. Az veya ~;ok hi~bir husftsta O'nun orta~ 
yoktur. 

o, aym zamanda Maliktir... Yaratandtr ve yaratti~nm malikidir. 
Goklerde, yerde ve bu ikisi arasmda bulunan §eyler Allah'mdtr. 0, ma
likiyyette tektir. Az veya ~;ok hi~bir miilkte O'nun ortag1 yoktur. 0, rt
ztk verendir ... Hi~; kimse, kendmi veya ba§kastm az veya ~ok herhangi 
bir §eyle nztklandtrmak imkanma sahib degildir. 

0, kainatta ve insan iizerinde, yegane hakimiyet ve tasarruf sa
hibidir. Qi..\nkii 0; her §eyi yaratan, her §eye malik Ol!;tn, her §eye riz
ktm verendir. 0 yegane kudret sahibidir. O'nsuz ne yaratma, ne nztk, 
ne menfaat, ne .de zarar olamaz. 0, §U kainattaki hakimiyetiyle de 
tektir. 

i§te iman; biitiin bu husftsiyetlerin, uluhiyetin, miilkiin, hakimi
yetin Allah'a ait oldugunu ikrar; bu hususiyetlere sahib yegane mutlak 
varhk oldugunu ve bu husftsta hi~; ldmsenin O'na ortak olmadtgmi ka
bul etmektir. islam i.se; bu husftsiyetlerin gerektirdigi §eylere itaat ve 
teslimiyettir. Uluhiyet, rububiyet ve insan da dahil olmak iizere, biitiin 
mevcudata hakimiyetinde, Allah'm tek ve ortakstz oldugunu kabul et
mek; ilahi takdir ve §eriatmda temsil edilen hakimiyetini itiraf etmek
tir. Allah'm §eriatma teslim olmamn manast; her §eyden once O'nun 
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uluhiyetini, rububiyetini, hakimiyet ve saltanatm1 itiraf etmektir. Bu 
§eriata teslim olmamanm ve hayatm herhangi bir cephesinde ondan 
ba§ka bir ~?eriata baglanmamn manasl ise; her §eyden once Allah'm 
uluhiyetini, rububiyetini, hakimiyet ve saltanabm kabul etmemektir. 
Bu teslimiyet veya adem-i teslimiyetin, dille veya fiille olmas1 ara-

. smda fark yoktur. i§te bunun igin buradan cahiliyet veya islam, kiifiir 
veya iman meselesi doguyor. Bunun igin ilahi kelam, §U ag1r hiikmii 
koyuyor: 

«Allah'm indirdikleriyle htikmetm~yenler; i§te onlar, katirlerin 
kendileridir. » 

«i§te onlar, zalimlerin kendileridir . .. )) 
«i§te onlar, fas1klarm kendileridir .. . » 

ikinci miihim nokta; ilahi nizamm, diger biitiin be§eri nizamlara 
olan niutlak iistiinliigtidiir. Bu iistiinliik, ayette §6yle dile getiriliyor : 

«Yakinen bilen bir kavim i~in Allah'dan daha iyi hiikiim veren 
kim vardlr?>> 

igtimai hal ve tav1rlarm biitiinii hakkmda ilahi §eriatm iisttinlii
gtiniin mutlak itirat1 da, keza iman ve kiifiir meselesine girer. Hig 
kimse, be§er yap1s1 olan bir nizamm, · insan cemiyetlerinin ic;timai hal 
ve tav1rlan hakkmda Allah'm nizammdan daha iistiin veya ona mii
masil oldugunu iddia edemez ... iddia edenler, sonra da kalk1p miislii
man olduklanm ve Allah'a iman ettiklerini soylerler ... Hakikatte on
lar, Allah'tan daha c;ok insan halini bildiklerini, meselelerin tedbir ve 
idaresinde Allah'dan daha sagla~ bir yol tuttuklanm iddia etmekte
dirler. Veya §U fikri ileri siirmektedirler. Hayatm ahvali ve ihtiyac;lan 
siiriip gidiyor; halbuki Allah bu nizam1 koyarken, o ihtiyac; ve ahvali 
bilmiyordu, yahut biliyordu da miinasib bir nizam koyamad1 ... Bu tiir
lii iddialarla iman ve islam davas1 gerc;ekle§emez ... Hatta dille, iman 
ve islam'dan bahsedilse dahi. 

Bu iistiinltigiin tezahiirtine gelince; onu biittiniiyle idrak etmek 
oldukc;a zordur. <;iinkii ilahi §eriatm hikmeti, heniiz hie; bir nesil tara
fmdan biitilniiyle anla§Ilamaml§tlr. Anla§Ilanlan da burada zikretmek 
giic;ttir. Ancak baz1 noktalarma i§aret etmeden de yapamayacag1z : 

Allah'm nizam1; be§er hayat1 ic;in miitekamil, §iimullti ve metodlu 
bir riizamdir. Biittin hal ve §ekilleriyle insan hayatmm her cephesine 
ait degi§ikligi, yoneli§leri, nizam ve intizann ilahi olc;iilefle dtizene so
kar ve her sahaya temas eder. 

0; insan varhgmm ve insani ihtiyac;larm hakikab, ic;inde insa
mn da ya§ad1g1 §U kainatm hakikab, insana hiikmeden ve iman var
hgmm hitkmettigi kanunlarm tabiatl ile alakah mutlak ilme istinad 
eden bir nizamd1r ... Bundan dolayidir'ki; hayatm higbir meselesini ih-
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mal etmez. insan unsurunun nevileri arasmda yikiCI bir c;atl§maya 
sebep olmad1g1 gibi, bu unsurla kainat kanunlan arasmda da boyle bir · 
c;at1~maya yol ac;maz. 0 ancak muvazeneyi, i'tidali, uygunlugu, nizam 
ve intizam1 te'min eder... Bunlar; meselelerin ancak zahirini bilen, 
muayyen bir zamanda baz1 cepheden haberdar olan insamn meydana 
getirdigi nizamlarm, ebediyyen kar§Ila.§acagi problemlerdir ... insan ya
pisi nizamlar, be§eri cehaletin eseri ile yogrulmu§tur. Bu nizamlarda 
c;e§itli unsurlarm, birbirleriyle y1klci c;arpi§maya giri§melerine yol ac;
mamasma ve bu c;arpi§madan meydana gelen §iddetli sarsmtilara se
bep olmamasma imkan yoktur. 

islam, mutlak adalete dayanan bir nizamd1r... ~uphesiz Allah, 
mutlak adfl.letin ne ile ve nas1l gerc;ekle§ecegini hakk1yla bilir . .. Son
ra 0, butlin mevcudatm Rabb1d1r. Varhklar arasmda adaleti te'min 
etmek kudretine sadece 0 sahibtir. Nizam ve §eriatim; her turlu he
ves, meyil ve za'fiyyetten uzak olarak vaz'etmek kudreti sadece O'nda 
vard1r. Qtinku o, her tUrlu cehalet, kusur terfi ve haddi tevavuz gibi 
illetlerden muberradir. ister bir ferd, ister bir grup insan, ister millet 
veya butun bir be§er nesli tarafmdan meydana getirilmi§ olsun; ce
halet ve kusurla beraber §ehvet, meyil, heves ve arzularla yogrulan in
sanm meydana getirdigi herhangi bir nizam ve §eriatta halli · mumkun 
olmayan meseleleri, sadece .islam nizam1 halletmi§tir ... ButUn bu hai
ler; insamn hevesler, §ehvetler, meyiller arzular hatta cehalet ve ku
surla dolu olu§u ve meseleleri her yonden mutalaa edebilmek ve hat
ta bir nesildeki tek meseleye bile her cepheden bakabilmek imkanm
dan aciz OlU§U, be§eri Sistemlerin nakls ve yetersiz oldugunun delilidir. 

islam; butUn kainat kanunlarma uygun bir nizamd1r. <;unku bu 
nizamm sahibi, butUn kainatm da sahibidir. insamn ve kainatm yara
ticisidir. insan ic;in vaz'edecegi nizam1, kainatm nizamma uygun §e
kilde vaz'eder. insamn, butUn kainat unsurlarma kaq1 hakimiyeti var
dir. Yaratlcisimn emriyle bunlar, insana mlisahhar kihnmi§tir. Ama 
onun mahza hidayet olan yoluna girmek, bu unsurlan ve onlara huk
meden kanunlan bilmek §artiyla ... i§te bundan dolay1 insanm hare
keti ile, iGinde ya.§ad1g1 kainatm hareketi arasmda bir nizam ve inti
zam teessiis ediyor. iiahi nizam; insan hayatim, kainata uygun bir ta
biatla tanzim ediyor. Sadece kendi varhg1 ve hemcinslerinin durumu
na gore degil, kainatm varhgma gore de ona §ekil ve ruh veriyor. Za
ten ic;inde ya§ad1g1 §U geni§ kainattaki e§ya ve canhlardan aynlma 
imkam yoktur; oyleyse onlarla ahenkli ve saglam . bir munasebet ku
rulmasl gerekir. 

Sonra ... 0; insamn, insana kulluktan kurtulup hurriyete erdigi 

Tefsir, C, V. F. 149 
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yegane nizamdtr. Diger nizamlar, insamn insana kullugu esasma da
yamr. Sadece islam nizam1d1r ki; insanlan, kullara kulluktan kurta
np, §eriki olmayan Allah'm kulluguna ula§tlnr. 

Daha once de soyledigimiz gibi, uh1hiyyetin en hususi ozelligi, ha
kimiyettir ... insanlar it;in nizam vaz'eden ki§iler, bu ozelligi kullam-
yor ve kendilerini uluhiyet makamma oturtmak istiyorlar .. . Bu niza-

. rna tabi olan insanlar da, onlarm kulu<;lur, Allah'm degil .. . Bu insan-
lar, onlann dinindedir, Allah'm d'ininde degil ... 

islam, nizam vaz'etme hakktm sadece Allah'a vermekle; insanla
n, kullara kulluktan kurtarmt§ sadece Allah'm kulluguna ula§tlrmt§ 
ve insanm huriyetini ilan etmi§tir .. . Hatta insana, yeni bir dogu§ ka
zandirmt§tlr. .. insan, kendisi gibi insanlarm hakimiyetinden yakas1m 
kurtarmadan, hu hususta butun insanlarm, alemlerin Rabbi kar§lSin
da musavi oldugu §Uuruna ermeden dogmami§ ve dunyaya gelmemi~? 
saytllr .. . 

Uzerinde durdugumuz bahiSte arzedilen ayetlerin halletmeye ~a
h§tlgt bu mesele, gert;ekten akide meselelerinin en buyuk ve en onem-
lisidir ... Qiinku o, uluhiyet ve ubudiyet meselesidir ... Adalet ve isti-
kamet meselesidir ... Hurriyet ve musavat meselesidir ... insamn, hiir-
riyetini elde edi§i, hatta yeniden diinyaya geli§i meselesidir ... 

Cahiliyet, sadece tarihi bir devreden ibaret degildir. Herhangi bir 
muessese veya nizamda onun prensibleri mevcudsa, cahiliyet de mev
cuddur. 0; idare ve nizam1, Allah'm be§er it;in vaz'ettigi nizam ve §e
riata degil de, be§eri arzu ve heveslere irca' etmekten ibarettir. Bu arzu 
ve heveslerin; bir ferdin veya bir grup insamn veya bir milletin veya 
bir insan · neslinin veya butun insanllgm arzu ve hevesini temsil et
mesi asla neticeye te'sir etmez .. . Madem ki Allah'm nizamma baglan
niiyor; basit. bir arzu ve hevesten ibarettir ... Bir ferd, cemiyet it;in ni
zam vaz'etse; bu, cahiliyettir. <;unku o ferdin arzulanm veya fikirle
rini kanunla§tmyor. .. Fark, sadece kelimelerdedir. 

Bir s1mf, diger sm1flar it;in nizam vaz'etse; bu, cahiliyettir. Qun
ku 0 Slmfm maslahatl veya manaSlZ, ba§lbO§ t;ogunlugun fikri kanun
la§tlnllyor ... Fark, sadece· kelimelerdedir. 

Cemiyetteki butiin s1mflarm tems1lcileri birle§ip nizam vaz'etse
ler; bu, cahiliyettir. Qiinkii be§erin llit;bir zaman vareste olamad1g1 
arzular, hevesler ve be§eri cehalet veya milletin gorii§U kanunla§tm
hyor ... Fark, sadece kelimelerdedir. 

Butun be§eriyet birle§ip nizam vaz'etseler; bu da cahiliyettir: <;un
kii, o milletin milli gayeleri veya devletler aras1 te§ekkiillerin fikri 
kanunla§tlnllyor ... Fark, sadece kelimelerdedir. 

Ferdlerin, cemaatlerin, milletlerin, nesillerin yaratlCISl herkes it;in 
nizam vaz'ederse; bu, Allah'm nizam1d1r ... Orada hit; kimse, bR§ka bi-
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rinin aleyhine himaye edilmez Ne ferd, ne cemiyet, ne devlet, ne de 
her hangi bir nesil... Qunku Allah, butun mahlU.katin Rabb1d1r ve 
O'nun huzurunda herkes musavidir. c;unku Allah, butun varhgm ha
kikatini ve maslabatm1 bilir. insanlarm maslahat ve ihtiya«;larml if
rat ve te'frite varmadan gozetmek hususunda, hi~ kimse Allah'1 ge
~emez. 

Allah'dan ba§kas1, insanlar i«;in nizam vaz'eder .. . insanlar; kim olur
sa olsun kendilerine nizam vaz'eden o insamn kuludurlar ... Bu nizam 
koyucu, ister ferd, ister bir s1mf insan, ister millet ve ister buttin mil
letler olsun, netice degi§mez ... 

Allah, insanlar i~in nizam vaz'eder ... b zaman insanlarm hepsi 
hur ve e§ittirler. Sadece Allah'a kulluk yapar ve sadece Allah'm huzu
runda ba§lanm egerler ... 

insan hayatmda ve butun kainat nizammda bu meselelerin arzet
tigi ehemmiyet, buradan daha iyi anla§lhyor ... 

l<Hak, onlarm arzu ve heveslerine uysayd1, gokler de, yer de, ic;in
dekiler de fesada ugrard1.n (Mu'minun, 71). (Seyyid Kutub, Fi Zllal'il 
-Kur'an, IV, 235 - 243). 

«Eger yuz ~evirirlerse bil ki, Allah, bir k1s1m gunahlan yuzunden 
onlan cezaland1rmak istiyor. insanlarm c;ogu ger«;ekten fasiktirlar.lJ 

Yuz ~evirirlerse; senin elinden bir §ey gelmez. Bu, Allah'm hukum 
've §eriatma tam bir §ekilde sanlmaktan seni ahkoymasm. Onlarm yuz 
~evirmeleri; senin gucunu k1rmasm ve durumunu degi§tirmesin ... Onlar, 
bir k1s1m gunahlan yuzunden Allah'm kendilerini cezalandirmasi ic;in 
yuz «;eviriyorlar... Bu yuz c;evirmenin kotu neticesini bizzat kendileri 
gorecekler ... Ne sen, ne Allah'm din ve §eriatl, ne de o dine sanlan 
mtislumanlar bundan zarar gormeyecekler.. . Sonra bu, be§erin degi§
mez tabiatld1r: «insanlann c;ogu ger~ekten fasiktlrlar.)) Onlar dogru 
yoldan aynhr ve sap1t1rlar. c;unku onlar, boyledir ... Bu meselede senin 
elinden bir i}ey gelmedigi gibi, §eriatm da bunda bir gunahl yoktur. On
larm dogru yola gelmelerine imkan yoktur . 

. Bununla beraber islam, mu'minin ruhuna §eytamn nufuz edebi
lecegi butun delikleri kapatlyor. Qe§itli §artlar altmda, c;e§itli gayeler 
ic;in bu §eriatm herhangi bir htikmunu terke yol ac;acak her turlu huc
cet ve sebeplerin onunu ahyor. 

Sonra insanlan, yollarm aynh§ noktasmda durduruyor ... Ya Al
lah'm htikmu ... Ya da cahiliyetin ... Bu iki §lkkm ortas1 yoktur ... Ya 
yeryuzunde Allah'm hukmu kaim olacak, be§er hayatmda O'nun §eriati 
uygulanacak, be§er hayatma O'nun nizam1 yon verecek ... Veya cahi-. 
liyet hakim olacak, arzu ve heveslerin geregi uygulanacak, be§er haya
tma kulluk ve kolelik nizam1 yon verecek .. . Hangisini istiyorsunuz? ... 
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<cCahiliyet hiikmiinii mii istiyorlar? Yakinen bilen bir kavim i<;in 
Allah'dan daha iyi hiikiim veren kim vard1r?)) 

Cahiliyetin ger<;ek manas1, bu ayette tesbit ve tahdid ediliyor. Ca
hiliyet, insarun insana hiikmetmesidir. c;unkii o, kullarm kullara kul
lugudur ... Allah'm kullugundan uzakla§maktlr ... O'nun uluhiyetini red
detmektir ... Allah'1 b1rak1p baz1 insanlarm uluhiyetini kabul etmek ve 
onlara kul olmakt1r ... 

Bu ayete gore cahiliyet; muayyen bir zamana mahsus degildir ... o, 
bir durum, bir vaziyettir. Bu durum, dun mevcud oldugu gibi, bugiin 
de yarm da olur. i§te o zaman, islam'a kaq1 olarak o, cahiliyet ismini 
ahr. 

insanlar, ya Allah'm §eriatl ile hiikmederler, onu kabul edip ken
dilerini ona teslim ederler ve Allah'm dinine girerler ... Veya kul yap1s1 
bir sistemi tatbik ederler, onu kabul ederler ve cahiliyet batakllgma 
dii§erler ... Onlar, kimin hukmiinii tatbik ediyorlarsa, onun dininden
dirler, Allah'm degil ... Cahiliyet. hiikmiiniin arand1g1 yerde Allah aran
maz ... ilahi §eriatm terkedildigi yerde cahiliyet prensibi bulunur, ya
§anan hayat da, cahiliyet hayatl olur. 

i§te yollarm aynh§ noktas1 buras1d1r... Allah insanlan bu noktada 
durdurur, sonra muhayyer b1rak1r. 

Sonra cahiliyet hiikmiinii arayanlara inkari, fakat Allah'm hiikmii
niin iistiinliigii i<;in takriri bir sual serdediliyor : 

<<Yakinen bilen bir kavim i<;in Allah'dan da iyi hiikiim veren kim 
varrur?)) 

Evet ... Allah'dan daha iyi hiikiim veren kimdir? 
insanlar i9in nizam vaz'etmek ve onlara hiikmetmek iddiasma kal

ki§anlar, Allah'm nizammdan daha hay1rh bir nizam, O'nun hiikmiin
den daha miikemmel bir hiikiim meydana getirebilirler mi? . .. 

Hangi deli, bOyle buyuk bir iddiay1 one surebilir? ... 
insan; 1nsanlan, insanlarm yarat1c1smdan daha iyi tarud1gm1 iddia 

edebilir mi?... insanlara, insanlarm Rabbmdan daha merhametli oldu
gunu . soyleyebilir mi?... insanlann faydasml, insanlarm ilahmdan da
ha iyi bildigini ileri stirebilir mi? Son §eriatmi ve son Peygamberini 
gonderen, onu Peygamberlerin sonuncusu, risaletini risaletlerin sonun
cusu, §eriatlm da ebedi k1lan Allah'm, §artlann degi§ecegini, ihtiyac;
larm yenilenecegini, kan§Ikhklarm vukubulacagmi bilmedigini iddia 
edebilir mi? ... Gonderdigi §eriatta bunun hesab1ru yapmad1gm1, bu 
durumun o zaman O'na gizli olup son zamanlarda insanlann buldugu
nu soyleyebilir mi? 

Allah'm §eriatlm hayattan uzakla§tiran, onun yerine cahiliyet hiik
munu ve §eriatlm ikame eden; kendi arzusunu veya herhangi bir mil-
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letin arzusunu veya herhangi bir be§er neslinin arzusunu, Allah'11n hii
kiim ve §eriatmm iistiine <;Ikaran insanlar, bunu diyebilirler mi? .. . 

Evet, bunu diyebilirler mi? .. . Ozellikle miisliiman olduklanm iddia 
eden insanlar, boyle bir iddiada bulunabilirler mi?... 

~artlar? ... Kan§Ikhklar? ... insanlarm: isteksizligi? .. . Dii§man kor
kusu? .. . Biitiin bunlar, Allah'm ilmi dahilinde degil midir? ... 0; miislii
manlara, aralannda ilahi §eriati ikame etmelerini, O'nun nizamma uy
malanm, indirdigi hiikiimlerin hi<;bir k1smmdan vazge<;memelerini em
rediyor? ... 

• Ge9ici ihtiya<;larm, yenilenen durumlarm, ekseriyet hallerinin is
tiabmdan Allah'm §eriatl kusurlu mudur? ... Biitiin bunlar, Allah'm 
ilmi dahilinde degil midir? ... Buna ragmen 0 , insanlart sakmdmyor ve 
§iddet gosteriyor .. . 

Miisliiman olmayan insan, diledigini soyleyebilir ... Ama ya miis
liiman? Yahut miisliiman oldugunu iddia eden? ... Biitiin bunlan soyler 
de, y~ne de miisliiman kalabilir mi? ... islam'm bir zerresini iizerinde 
ta§Iyabilir mi? 

i§te yollann aynh§ noktas1. .. Bu noktada herkes hiirdiir. Bu nok
tada miinaka§a ve miicadeleye h1zum yak. 

Ya islam, ya cahiliyet ... Ya iman, ya kiifiir. Ya Allah'm hiikmii, ya 
cahiliyetin hiikmii ... 

Allah'm indirdikleri ile hiikmetmeyenler; kafirdirler ... zalimdir
ler .. . fa.:nktJrlar .. . Allah'm hiikmiinii kabul etmeyenler, mii'min degil
dirlei:. ... 

Bu mesele, miisliimamn vicdanmda kesin ve a<;Ik bir §ekilde yer 
etmelidir. Kendi zamanmda, insanlara onun tatbiki hususunda tered
diide dii§memelidir. Bu hakikatm muktezasma, dost ve dii§man herkes 
icra.' edilen bu tatbikatm neticesine teslim olmahd1r. 

Bu mesele, bir miisliimanm vicdamnda kesinlik derecesine ula§
mazsa, o insamn diizeni · bozulur. Nizam1 kan§Ir .. . Vicdamnda hak ve 
batlh tefrik edemez. Dogru yolda tek ad1m bile atamaz .. . Bu meselenin 
gizli kalmas1 veya biitiin insanlann ruhlarma sindirilmesi normal ise 
de, onu gizli b1rak1p da miisliiman olmak, bu biiyiik vasfa sahip olmak 
isteyenlerin ruhlarma zerkedilmemesi asla normal degildir. (Seyyid 
Kutub, Fi Z1lal'il-Kur'an, IV, 269 - 272). 

- - -oOo---
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51 - Ey iman edenler, yahudi ve h1ristiyanlan dost 
edi,nmeyin. Onlar birbirlerinin dostudurlar. ·Sizden her · 
kim ki, onlan dost endinirse, o da onlardand1r. Siiphesiz ki. · 
Allah, zahmler giiruhunu hidayete erdirmez. 

52 - Kalblerinde hastahk olanlann; bize bir felaket 
gelmesinden korkuyoruz, diyerek onlara ko~u~tuklarnn 
g6riirsen; olur ki, Allah fetih verir veya kat1ndan bir emir 
getirir de onlar, iQlerinde gizlediklerinden dolay1 pi~man 
olurlar. 

53-· iman edenler derler ki: Si~inle beraber oldukla
nna biitiin giiQleriyle Allah'a yemin edenler bunlar mt
dir? An1elleri bo~a gitmi~ ve hiisrana ugrayanlardan ol-
mu~lardlr. · 

Ey iman Edcnler, Yahudi ve lhristiyanlan Dost Edinmeyin 

Allah Teala; rnti 'min kullanm, Yahudi ve H1ristiyanlan dost ediri1 

mekten allkoyuyor. <;tinkti onlar, islam'm ve rntisltimanlarm dti§mam
dlrlar. Allah onlan kahretsin. Aynca onlarm, birbirlerinin dostu olduk
lanm da bildirmi§tir. Ve onlan dost edenleri tehdid ederek §6yle buyu
ruyor: «Sizden her kim ki, onlan dost edinirse; o da onlardand1r:,, 

ibn Ebu Hatirn der ki: Kesir ibn ~ihab .. . iyaz'dan nakletti ki; Hz. 
Orner; bir cleride ne allmp ne verildiginin kendisine iletilrnesini Ebu 
Musa el-E§'ari'den istedi. Ebu Musa el-E§'ari'nin H1ristiyan bir katibi 
vardt. Ona istedigini gottirdti. Hz. Orner hayret ederek i§te bu bekc;i, 
dedi. Sonra sen ~arn'dan gelmi~ bir rnektubu rnescidde bize okuyabilir 
rnisin? dedi. 0, bunu yapamayacagm1 bildirdi. Hz. Orner, ctintip rntidtir? 
diye sordu. 0, hay1r, arna h1ristiyan, dedi. Ebu Mtisa el-E§'ari der ki : 
Hz. Orner bana k1zarak baldmma vurdu ve c;1karm §Unu,dedi. Sonra 
da : ((Ey iman edenler, Yahudi ve H1ristiyanlan dost edinmeyin .. . n aye-
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tini okudu. Sonra Hasan ibn Muhammed der ki : Bize Osman ibn 
Orner, Muhammed ibn Sirin'den nakletti ki; AbdulJah ibn Utbe; siz
den biriniz farkma varmadan Yahudi veya H1ristiyan olmaktan ka
c;msm, dedi. Muhammed ibn Sirin der ki: Biz, onun bu ayeti kasdet
tigini sand1k. 

Ebu Said el-E§ecc, Abdullah ibn Abbas'tan nakleder ki; ona Hlris
tiyan araplarm kestikleri hayvanlarm durumu soruldugunda; yeyiniz, 
demi§. Sonra Allah Teala'mn : ((Sizden her kim ki, onlan dost edinirse, 
o da onlardand1r .• , buyurdugunu soylemi§. Ebu Zenad'dan da aym §e
kilde bir rivayet aktanhr. 

ccKalblerinde hastahk olanlarm.)) §ek ve §iiphe ve miinaf1khk olan
larm .cconlarla dost olmaya c;ah§tlklanm•,, gizli ac;1k onlan arkada§ 
edindiklerini ccgoriirsiin.'' Bize bir felaket gelmesinden korkuyoruz, di
yerek, dostluklanm §dyle te'vil etmeye c;all§Irlar: Kafirlerin miislii
manlan yenmesinden endi§e ediyoruz, dolay1s1yla Yahudilerin ve Hlris
tiyanlann yarilarmda miisliimanlarm da adamlan bulunmalld1r. Belki 
onlara faydalan dokunur, derler. Bunun iizerine Allah Teala : ccBelki 
Allah fet.ih verir)) buyuruyor. Siiddi, fetih kelimesiyle Mekke'nin fethi
nin kasdedildigini sayler. Bir ba§kas1 ise; hiikiim ve karar anlamma gel
digini bildirir. ccVeya katmdan bir emir getirir.l> Siiddi bununla Yahudi 
ve H1ristiyanlan dost edinen miinaf1klar; onlarm yanmda bir §ey bula
maymca ve bir engeli telafi edemeyince durumlanndan pi§manhk du
yarlar. Onlarla dostluk, bozuklugun kendisidir. <;iinkii onlarm duru
munu Allah, ac;1ga vurmu§tur ve diinyada mii'min kullarma bunu a~lk
c;a bildirmi§tir. Daha evvel durumlan belli olmaks1zm, i§lerini gizlice 
c;ev.iriyorlard1. Bunlarm durumlan ac;1ga <;Ikmca Allah Teala, mii'min 
kullarma bunlarm hakkmda ac;:1klamalarda bulunmu§ ve mii'minler de 
bu miinafiklarm mii'min goriinmek ic;in nasll c;ah§tlklarma hayret et
mi§lerdir. Onlar, yalan ve iftiralan apac1k oldugu halde, bu hususta 
yemin ediyor, c;:e§itli yorumlara giri§iyorlardi. Bunun ic;:in Hak Teala 
uiman edenler; sizinle beraber olduklannda, biitiin i§lerinde Allah'a 
yemin edenler bunlar m1? derler. Amelleri bo§a gitini§ ve hiisrana ugra
yanlardan olmu§lardlr.n Kurra, bu ayetin ba§mdaki vav harfi iizerinde 
ihtilaf etmi~tir. Cumhur, vavh olarak okumaktad1rlar. Bir k1sm1 vavm 
ba§lang1c;: edatl, bir k1sm1 da at1f edat1 oldugunu belirtmektedirler. Me
dine halk1 ise vavs1z okumu§lardlr. ibn Cerir'in zikrettigine gore; on-
lann mushafmda ( 1_,.:..i .J:!.:UI J_,&:! ) §eklinde imi§. ibn Ciireyc de Mii
cahid'den boyle nakleder. 

Miifessirler; bu ayet-i kerime'lerin niizul sebebi hakkmda ihtilaf 
etmi§lerdir. Siiddi der ki : Bu ayet, iki ki§i hakkmda nazil olmu§tur. 
Bunlar Uhnd harbinden sonra birbirlerine §oyle diyorlard1 : Ben o Ya
h udinin yanma giderim. Ona s1gm1r ve birlikte Yahudi olurum. Belki 
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bir hadise veya tehlikeli bir durum artaya c;1karsa; bana faydas1 daku
nur. Digeri jse ben ~am'daki falan h1ristiyanm yanma gider, ana s1g1-
mr ve yard1m dilerim, diyardu. Bunun iizerine Allah Teala «Ey iman 
edenler, Yahudi ve H1ristiyanlan dost edinmeyin ... n ayetini indirdi. 
ikrime ise; bu ayetin, Ebu Liibabe hakkmda nazil oldugunu sayler. Ra
sulullah (s.a.) anu Kufayza agullarma elc;i olarak gonderdiginde; anlar, 
Muhammed bize ne yapacak? demi§ler, ada eliyle bagazm1 gostererek, 
kesecek, demi§. ibn Cerir §byle rivayet eder. Deriildi ki; bu ayet, Abdul
lah ibn Ubeyy ibn SelU.l hakkmda nazil almu§tur. Nitekim ibn Cerir 
Taheri der ki : Ebu Kiireyb ... ~tiyye ibn Sa'd'dan nakleder ki; o, §byle 
demi§tir. Ubade ibn Samit, H~zrec a~ullarmdan bir ki§iyi beraberine 
alarak Rasulullah'lll yamna geldi ve dedi ki: Ey Allah'm Rasulii, benim 
Yahudilerden pek ~ak dastlanm var. Ben, Allah'a ve Rasuliine s1gmarak 
Yahudilerin dastlugundan kac;1yar, Allah ve Rasuliinii dost ediniyarum. 
Abdullah ibn Ubeyy dedi kk Ben, alacaklardan karkan bir adarmm. Bu 
sebeple dastlarrmm dastluklanndan uzakla§mam. Bunun iizerine Ra
sulullah (s.a.) Abdullah ibn Ubeyy'e dedi ki: Ey Ebu Habbab, Ubade 
ibn Samit'e kar§Ihk Yahudherin dastlugunu tercih edip te Ubade ibn 
Samit'e kar§I cimri davr"imdigi §ey senindir, al_ onu. Abdullah ibn Ubeyy 
kabul ettim, deyince; Allah Azze ve Celie bu ayet-i kerime'yi inzal bu
yurdu. 

ibn Cerir Taheri der ki : Bize Hennad ... Ziihri'den §byle dedigini 
nakleder: Bedir halk1 yenilince, miisliimanlar dostlan olan Yahudilere 
dediler ki : Allah, sizin ba§Imza da Bedir giinii gibi bir giin getirmezden 
evvel Allah'a ve Rasuliine iman edin. Kaq1hk alarak Malik ibn Kays 
dedi ki; Kurey§'liler gibi sava§ nedir bilmeyen bir taplulugu yenmeniz 
sizi gururland1rd1 rm? Eger biz, size kar§I toplanarak azim ve karar 
verirsek; a zaman bizim sava§Imiza kar§I sizin taraf1mzdan hic;bir el 
bulunmayacaktir. Ubade ibn Samit: Ey Allah'm Rasulii, benim Yahudi 
dostlanm var. Onlarm silahlan c;ok, nefisleri ve kuvvetleri fazlaymi§. 
.Ancak ben, Yahudilerin dostlugundan Allah ve Rasuliine s1gmmm. 
Benim Allah ve Rasuliinden ba§ka dastum yoktur. Abdullah ibn Ubeyy 
dedi ki : Beii, . Yahudilerin dastlugundan ba§kasma s1gmmam. Qiinkii 
anlara muhtac; alan bir adam1m. RasUlulah (s.a.) buyurdu ki: Ey Ebu 
Habbab, Ubade ibn Samit'e kar§Ihk sec;tigin yahudilerin dastlugunu 
goriiyor musun? AI onu, dedi. Abdullah ibn Ubeyy; oyleyse kabul ede
rim, dedi. Bunun iizerine Allah Teala, bu ayet-i kerime'yi inzal bu
yurdu. 

Muhammed ibn ishak · der ki : Yahudilerden Rasulullah'la alan 
anla§malanm ilk bazan kabile, Kaynuka ogullandir. As1m ibn Orner ibn 
Katade'nin bana naklettigine gore; Rasulullah (s.a.) onlar1 ku§atmi§tl 
da en sanunda anlar, Rasulullah'm emrine boyun egmi§lerdi. Hz. Pey-
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gamber onlan maglU.b edince, Abdullah ibn Ubeyy ibn SelUJ kalkarak; 
ya Muhammed, benim dostlanma iyi davran, dedi. Qiinkii Kaynuka 
ogullan, Hazreclilerin miittefikiydi. Rasulullah (s.a.) ona dogru egildi. 
0; ey Muhammed, benim dostlanma iyi davran, dedi. Hakim der ki: 
Rasulullah (s.a.) ondan yoniinii dondiirdii. Abdullah ibn Ubeyy elini 
Rasulullah (s.a.) m z1rhmm cebine soktu. Rasulullah (s.a.) b1rak beni 
dedi ve k1zd1. Oyle ki, yiiziinde golgeler belirdi. Sonra, yaz1klar olsun 
sana, b1rak beni, dedi. Abdullah ibn Ubeyy; hay1r, Allah'a andolsun ki, 
benim dostlanma iyi davramncaya kadar seni b1rakmam, dedi. Dort
yiiz z1rhs1z, ii9yiiz zuhh beni siyah ve kirm1z1ya kar§I korudular. Sen 
onlan bir sabahta bitirip tiiketecek miydin? Ben, olacaklardan korkanm, 
dedi. Bunun iizerine Rasulullah (s.a.) onlar senin olsun, dedi. 

Muhammed ibn ishak der ki: Ebu ishak ibn Yessar Ubade ibn 
Samit'in oglu Velid'in oglu, Ubade'den nakletti ki; Ubade ibn Samit 
§6yle demi§: Rasulullah (s.a.) Kaynuka ogullanyla sava§a tutu§unca;. 
Abdullah ibn U1Jeyy onlarla ilgilendi ve onlerine durdu. Ubade ibn Sa
mit, Rasulullah (s.a.) m yanma dogru yiiriidii. Avf ibn Hazrec ogullan, 
Abdullah ibn Ubeyy gibi Kaynuka ogullarmm miittefikiydiler. Ubade 
ibn Samit, RasUlullah'm huzurunda onlann ittifakmi reddederek; Al
lah ve RasUliine durumlanm bilcllrdi ve dedi .ki : Ey Allah'm Rasulii, 
onlann ittifakmdan Allah ve Rasuliine giivenirim ve Allah ve Rasulii ile 
mii'minlerin dostlugunu kabul eder, kafirlerin dostluk ve ittifaklarm
dan uzakla§mm. i§te bu ayet-i kerime, Ubade ibn Samit ile Abdullah 
ibn Ubeyy hakkmda nazi! olmU§tUr. 

i:tnam Ahmed ibn Hanbel der ki: Bize Kuteybe ibn Said ... Usame . 
ibn Zeyd'den nakletti ki; o, §Oyle demi§: Ben, Hz. Peygamberle birlikte 
Abdullah ibn Ubeyy'in ziyaretine gittiffi. Rasulullah (s.a.) ona; seni 
yahudilerin ovgiisunden nehyetmi§tim, dedi. Abdullah ibn Ubeyy : 
Es'ad ibn Ziirare onlara k1zard1, (bu sebeple) oldii, dedi. Ebu Davud da 
aym §ekilde Muhammed ibn ishak'm hadisinden bu olaYI nakleder. 

----- i Z A HI-----

YabancJlarm Dostlugu 

((Ey iman edenler; yahudi ve h1ristiyanlar1, dost olarak benimse
meyin. Onlar, birbirinin dostudurlar. Sizden kim onlara dost olursa, 
o da onlardand1r. Allah, zulmeden kimseleri dog·ru yola eri§tirmez.» 

Bu nida;_ Medine'deki miisliimanlara tevcih edilmi§tir. Fakat aym 
zamanda, k1yamete kadar yeryiiziiniin herhangi bir bolgesinde gelip 
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ge~ecek olan mtisliimanlara da hi tab etmektedir. Bu hi tab; ((iman eden
ler» vasfma sahib olan her ferdedir . 

Bu miinasebetle §Unu soyleyelim ki; hitab, sadece iman edenlere 
tevcih edilrni§tir. <;iinku heniiz, Medine'deki baz1 miisliimanlarla bir 
k1s1m ehl-i kitab, hususiyle yahudiler arasmda tam ve kat'i bir aynllk 
mevcud degildi. Bu iki grup arasmda her tiirlii miinasebet kesilmi§ 
degildi. Dostluk ve yard1mla§ma miinasebetleri devani ettigi gibi, ikti
sadi miinasebetler, arkada§hk ve kom§uluk alakalan da devam ediyor
du. Biitiin bunlar, heniiz islam gelmeden araplarla, yahudiler arasmda 
kurulan iktisadi, i~timai ve tarihi durumlarm tabii bir netice.Si idi. Bu 
durumlar, · yahudilerin, islam' a ve mtisliimanlara kar§I hainane roller 
oynamalan i~in, onhl.ra kafi derecede imkan veriyordu. Bu ayetlerin, 
daha once ge~en ve bundan sonra gelecek olan ayetlerin ortaya koydugu, 
her tiirlii hile tuzaklanm haz1rlama imkam veriyordli. 

Kur'an; miisliimanlan, akideleri ugruna te§vik ettigi muharebe
lerde selim bir anlay1§a sahip k1lmak, yeryiiziinde yeni bir nizamm 
tahakkukunu te'min etmek, miisliimamn vicdamnda kendisiyle, bu dine 
intisab etmeyen, onun sancag1 altma girmeyen insanlar arasmda, ahlaki 
mtisamahas1 · bitmeyen kesin bir aynllk, fildr ve §UU.runu yerle§tirmek 
i~in gelmi§tir ... i§te bu, mtisliimanm datmi sifatldir. Bu s1fat, mi.islii
mamn kalbine Allah'm Rasuliinden ve iman edenlerin dostlugundan 
ba§ka hi~ kimsenin yerle§mesine mtisaade etmez. Anlayi§' ve aynhk, 
iki hususiyettir ki; her yerde ve her nesil~e mi.isliimanm ondan ayn 
kalmasi dii§iinillemez. 

«Ey iman edenler; yahudi ve hiristiyanlan dost olarak benimseme
yin: Onlar birbirinin dostudurlar. Sizden kim onlara dost olursa, o da 
onlardand1r. Allah, zulmeden kimseleri dogru yola eri§tirmez.» 

Onlar; birbirinin dostudurlar. .. Bu, zamanla alakas1 olmayan bir 
hakikatbr . .. E§yanm tabiatmdan dogan bir hakikattlr ... Onlar, hi~bir 
tarihte ve hi~bir yerde miisliimanlara dost olmami§lardir ... As1rlar bir
birini kovalami§, fakat bu soziin dogruiuguna golge dii§iirememi§tir. 
Onlar, Allah'm Rasulii ve miisliimanlarla sava§makta, daima birbir
lerine dost olmu§lardir ... Tarih boyunca yeryiiziiniin her noktasmda 
birbirlerine dostluklanm gostermi§lerdir... Bu kaide, bir defa bile bo
zulmami§tir. Kur'an'm ferdi bir hadise degil, daimi vasfiyla ortaya 
koydugu ger~eklerden ba§ka bir §ey vukubulmami§tlr §U yeryiiziinde ... 
isim ciimlesi olarak kullamlan , «onlar, birbirinin dostudurlar>' ibaresi, 
miicerred bir ifadeden ibaret degildir. Bu ifade, koklii ve daimi bir vasfa 
delalet etsin diye se~ilmi§tir. 

Sonra bu esash hakikatm, zaruri neticeleri de Slralantyor. Yahudi 
ve hiristiyanlar birbirinin dostu olunca; elbette ki onlara dost olan da 
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onlardand1r; onlardan olandan ba§kas1, onlara dost olmaz. Miisliiman 
saflarmdan biri, onlara dost olursa; kendini hem bu saftan, hem de 
«islam» safmdan uzakla§tlrarak, ba§ka bir safa iltihak etmi§ olur. 
<;iinkii lm yukardaki ifadenin zaruri ve tabii neticesidir : 

«Sizden her kim onlara dost olursa, o da onlardand1r.» 
Bu haliyle o; hem kendine, hem Allah'm dinine, hem de miisliiman 

cemiyete zulmetmi§ olur. Bu zulmiinden dolay1d1r ki Allah; onu, dost
lukla bagland1g1 yahudi ve h1ristiyan ziimresinden biri olarak miitalaa 
ediyor. Artlk Allah onu dogru yola eri§tirmez ve yeniden miisliimanllga 
sokmaz: 

cc~iiphesiz Allah zulmeden kimseleri dogru yola eri§tirmez.n 
Bu, Medine'li miisliimanlara yoneltilen §iddetli bir sakmd1rma un

surudur. Fakat bunda miibalaga yoktur. Evet §iddetlidir, ama bir vakla
nm hakikatini ifade ediyor. Miisliimanm, bir taraftan yahudi ve htris
tiyanlann dostluguna s1gm1rken, diger taraftan iman ve islam vasfmt 
iizerinde ta§1mas1 ve Allah'1, Rasuliinii, iman edenleri dost edinen miis
liimanlar arasmda kalmast miimkiin degildir ... 

islam nizammdan ba§ka nizamlara goniil baglayanlar ve islam 
sancagmdan ba§ka sancaklan yiikseltmeyi gaye edinenlerle kendisi ara
smda tam bir aynllgm mevcudiyeti huslisunda miisliiman hissinin ya
rullp sap1tmas1, sonra da yeryiiziindeki biitiin tasavvurlardan farkll bir 
tasavvulja dayanan ve yeryiiziindeki nizamlarm hepsinden degi§ik bir 
nizamt gen;ekle§tirmeyi gaye edinen yiice islami harekette deger ifade 
eden bir faaliyete giri§ebilmesi asla miimkiin degildir. 

i§te bu nokta, yollarm aynh§ noktas1d1r. 
Miisliiman; hic;bir tereddiid ve §iipheye yer vermeden yakin bir 

kat'iyyetle inanmalldlr ki; dini, Allah'm kabultine §ayan olan yegane 
dindir. inand1g1 nizam; Allah'm be§er hayatl ic;in koydugu yegane ni
zamdtr .. . Dlinyada ona emsal olacak bir nizam mevcud degildir. Ba§ka 
bir nizamm onun yerini doldurabilmesi miimkiin degildir. Be§er hayatl, 
ancak bu nizama tabi oldugu takdirde kurtulu§ ve istikamete erer. i'ti
kadi ve ic;timai biitun yonleriyle bu nizam1 gerc;ekle§tirmek ic;in her 
tiirlii imkan ve gayretini kullanmayan insam, Allah ne affeder, ne ba
gt§lar, ne de onun gayretini kabul eder. Allah; onun yerine herhangi bir 
nizam1 kabul etmedigi gibi, te§rii hiikiimlerde, ic;timai nizamlarda ve 
i'tikadi tasavvurlarda bizden onceki ehl-i kitab'a ait prensiblerden bu 
dinde de devanilm murad ettigi hiikiimlerden ba§ka hic;bir unsurun bu 
nizama kan§tlnlmasmt istemez. 

Miislfunan; biitiin bunlara yakinen inanmahdtr. Agtr cezalara, yo
rucu vazifelere, inadc;t mukavemete, adrm ba§t kurulan tuzaklara, c;ok 
kere tahammiil giiciinti bile a§an tstlrablara kar§I, Allah'm insanlar 
i<;in sec;tigi nizam1 gerc;ekle§tirmek ic;in gayret gostermek suretiyle zor-
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luklara gogiis germeli ve kendini sap1khktan korumahd1r ... :i:ster dinsiz
ler ve ehl-i kitab'm sap1khklarmda ve ister mii§riklerin putperest inanc;
larmda tezahiir eden cahiliyette olsun, yeryiiziinde mevcud cahiliyete 
kar§I, yap1lmas1 zaruri i§leri yapmakta bir zorluk ve yorgunluk mu 
olur ki? ... Hatta :i:slam'la ehl-i kitab ve diger nizamlar arasmda goriilen 
farklar basit ve az olunca, aralannda maslahat ve birle§me imkam daha 
c;ok olunca; :i:s!am nizamm1 gerc;ekle§tirmek hususunda yap1lacak faa-
liyetlere zor ve ag1r denebilir mi?.. . '- · 

Bu kesin aynhg1, diger semavi dinler erbab1 ile yakmla§ma ve miisa
maha ad1 altmda bozmaga c;all§an insanlar, hem dinlerin hem de mii
samahanm gerc;ek manaslm anlamaml§l!lr veya yanll§ anlaml§lardlr. 
Allah nezdinde din; sadece bu son dindir. Miisamaha, ancak §ahsi miia
melelerde olur. :i:'tikadi tasavvurda ve ic;timai nizamda miisamaha ola
maz ... -Bu insanlar, Allah'm din olarak :i:slam'dan ba§kasm1 kabul et
meyecegi ve asli §ahsiyetini sadece :i:slam'da bulan Allah'm nizam1m 
gerc;ekie§tlrmek ic;in gayret gostermek mecburiyetinde oldugu, bu ni
zamm tebdil ve ta'dilinin asia miimkiin olmad1g1 hususunda miislii
mamn ruhuna yerle§en kat'i ve kesin· inanc1 buland1rmak ve degi§tir
mek gayretindeler ... Halbuki bu din den ba§kasmm k~bul edilmeyecegi, 
Kur'an-1 Kerim'de sarahatle belirtilmi§tir : 

«Allah katmda din, :i:slam'dlf.l> (Al-i :i:mran, 22). 
«Kim, islam'dan ba§ka bir din ararsa; o, asia kendisinden kabul 

olunmaz.)) (Al-i :i:mran, 85) . 
· Biitiin bu haberler, miisliimanlar arasmdaki bir vak1ay1 ve :i:slam'

dan once ·Medine'de mevcud olan tefrikay1 gosterir. Keza yahudilerle 
miisliimanlar arasmdaki miinasebetler hususunda kat'i bir dii§iincenin 
olmad1gm1 gosterir... Halbuki bu miinasebetlerin bu §ekilde devam1 
miimkiin degildi. .. Buradaki ayetler, tamamen yahudilerden bahsede
rek nazarlan o yana c;eviriyor. H1ristiyanlara ait hadiseleri zikretmiyor. 
Zahirde boyle olm~ma ragmen, hakikatte ayet, hem yahudileri hem 
de h1ristiyanlan mii§tereken ic;ine ahr. Bu ayetler aym zamanda, miis
liimanlarla, ister mii§rik olsun ister ehl- kitab olsun, diger biitiin grup
lar · arasmda daimi bir dii§iince birligi, kar§Ihkh miinasebet §ekli iize
rinde durmaktad1r. ~iiphesiz Rasulullah devrinde yahudilerle hiristi
yanlarm :i:slam'a kar§l tutumlan birbirinden c;ok farkh idi. Kur'an:-1 
Kerim bu farkhhga, bir ayetinde §6yle i§aret eder : 

«And olsun ki; yahudilerle mii§rikleri, mii'minlere dii§manhk bakt
mmdan insanlann en §iddetlisi bulacaksm. Sevgi bak1mmdan mii'min
lere en yak1m da; biz h1ristiyamz, diyenleri bulacaksm.)) (Maide, 82). 

Bu farkhhk, o gun de mevcuddu. Ama buradaki ayet, yahudilerle 
hiristiyanlan miisavi tutuyor ve onlara aym nazarla bak1yor. Gec;en 
ayet te dostluk ve ittifak meselesinde, onlan kafirlerle bir tutmu§tu. 

M 

Q 
liJ. 
rr 
lE 
d 

Sl 

b 
tJ 
H 
h 
g 
r j 

d 
d 
tJ 

d 

l::j 

}j 

b 
n 
E 
§ 

t 
r 
b 



Maide, 51-53) HADisLERLE KUR'AN-I KERIM TEFSIRl 2381 

Ciinkii bu mesele, diger sabit bir kaide ile alakalidir. o kaide §Udur : 
Miisliimamn, miisliimandan ba§ka dost ve miittefiki yoktur. Miislii-. 
mana; Allah'tan, Rasuliinden ve miisliimanlardan ba§ka kimsenin ve
layeti olamaz ... Onlarm miisliimanlara kar§I tutumlan farkh olsa dahi 
durum degi§mez. 

. Mii.sliimanlar i~in bu umumi ve kesin kaideyi koyan Allah'm ilmi, 
sadece Rasulullah'm ya§ad1g1 devreyi ve muvakkat kan§Ikhklan degil, 
biitiin zaman ve mekam i~ine ahr. Tarih sonradan meydana ~Ikarmi§
tir ki; yeryiiziiniin biiyiik bir k1smmda ya.§ayan hiristiyanlan is
lam'a ve miisliimanlara olan dii§manhgl, yahudilerin dii§manhgmdan 
hi~ de az degildir. Arap ve M1s1r hiristiyanlanmn islam'a kar§l olan 
giizel tutumlanm bir istisna olarak kabul edersek; garb alemindeki hl
ristiyanlarm, biitiin tarihleri boyunca islam'a kar§l kin ve adavet kus
tuklanm, baskmlar, tuzaklarla ona sald1rd1klanm goriiriiz. Bunlar, ya
hudilerin tuzaklarmdan ve saldmlarmdan hi~ de farkh degildi. Hatta 
oir zamanlar iilkesine hicret eden miisliimanlara hlisn-ii kabul gO.ste
ren ve islam'a kar§l giizel tav1rlar takman Habe§ imparatorlugundaki 
miisbet zihniyet bugiin degi§ffii§, islam'a ve miisliiman ferde kar§I §id
detli bir harp §ekline donii§mii§tiir. 0 kadar ki; bu hususta onlarm yap
tlklanm ancak yahudiler yapabilirdi. 

Yiice Allah; §iiphesiz ki olmu§ ve olacak her §eyi bilir. Bundan 
dolay1 miisliimanlar i~in Kur'an'm nazil oldugu devreden, o devrenin 
muvakkat kam;1khklarmdan ve onun k1yamete kadar goriilecek olan 
biitiin benzerlerinden uzakla§lp biitiin zaman ve mekam hedef alan 
bu umumi kaJdeyi koymU§tUr. 

islam'm ve islam'la muttas1f olan kimselerin kendilerine ve akide
lerine kar§l, yeryiiziiniin her tarafmda yahudi ve hiristiyanlar tarafm
dan tutu§turulan harb ate§ine ma'ruz kalmalan, ilahi kelamm dogru
lugundan ba§ka neyi gosterir. 

ccOnlar birbirinin dostudurlar. » 

Anlayi§ ve §Uurlu miisliimanlar, rablarmm nasihatine, kesin em
rine ve kat'i yasagma sanlmahd1rlar. Allah'm ,ve Rasuliiniin dostlugu 
ile, Allah ve Rasuliiniin sancag1 yiikseltilmeyen ordugahlarm dostlugu 
arasmdaki kesin ve tam aynhg1 kabul etmelidirler. 

islam; miisliimam, yeryiiziindeki biitiin insanlarla olan miinase
betini akide esaslarma gore ayarlamaya mecbur tutar. Dostluk ve dii§
manhk, miisliimamn tasavvur ve hareketinde degil, ancak akidede olur. 
Bundan dolay1 bit miisliimanla bir gayr-1 miislimin dost olmalan dii
§iiniilemez. c;unkii onlarm, akide sahasmda birbirlerine yard1mc1 ve des
tek olmalan miimkiin degildir. Hatta dinsizlere kar§I bile mii§terek ha
reket edemezler. Aralarmda mii§terek bir esas · yokken nas1l mii§terek 
hareket edebilirler, birbirlerini destekleyebilirler? ... 
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Kur'an'1 okumayan, islam'm hakikatlm bilmeyen insanlar ve baz1 
aldatllmt~lar zannediyorlar ki; dinlerin hepsi birdir. Dinsizlik te birdir. 
Oyleyse dinsizlere kar§I biittin dindarlarm, aym noktada toplanmalan 
mtimktindiir. <;tinkti dinsizlik, btitiin dinleri inkar ediyor ve mutlak 
dindarhkla harb ediyor .. . 

Fakat :islam'I ve :islam'm zevkini tadan bir mti.sliimanm selim his
sine gore; mesele boyle degildir. :islam'1; bir akide ve bu akideyi islam 
nizamm1 ikame i~in bir hareket noktas1 olarak benimsemeyen insan
lar, islam'~n zevkini tadamazlar . .. islam'a ve miisliimamn selim hissine 
gore; me3ele a~1k ve sarihtir ... Din; sadece islam dinidir . .. islam'm 
kabul ettigi, benimsedigi ba§ka bir din yoktur yerytiziinde .. . <;tinkti Al
lah bOyle soyliiyor : 

c1Allah katmda din, islam'dir.n (Al-i imran, 19). 
11Kim islam'dan ba§ka bir din ararsa; o, asla kendisinden kabul 

olunmaz.» CAl-i imrfm, 85) . 
Hz. Muhammed'in risaletinden sonra Allah, kimseden c'islam»dan 

ba§ka bir din kabul etmez. Hz. Muhammed'in getirdiginden ayn bir dini 
asia istemez. Hz. Muhammed'in Peygamberliginden once Allah Teala, 
h1ristiyanhg1 kabul ederdi, ama ondan sonra bunun kabultine imkan 
yok ... T1pk1 Hz. isa'mn peygamberliginden once mliseviligi kabul ettigi 
halde, ondan sonra kabul etmedigi gibi. .. 

Hz. Muhammed'in Peygamberliginden sonra da yahudi ve hiristi
yanlarm mevcudiyeti, hi~bir zaman Allah'm, onlarm dinini kabul ede
cegi veya ilahi bir dine sahip olduklanm itirat edecegi manasma gele
mez... Bu dinden sonra, artlk :islam' dan ba§ka din yoktur. Bu husus, 
Kur'an'm kat'i olarak belirttigi, te'vil gottirmez bir hakikattir. 

~iiphesiz islam; i'tikadlanm terkederek islam'a inanmalan i~in 
onlan zorlam1yor .. . <;tinkii "dinde zorlamak yoktur" (Bakara, 256). 
Ama bu, islam'm onlarm dinini kabul ettigi ve onlan dindar olarak 
benimsedigi manasma gelmez. 

Bundan dolay1d1r ki; dinsizlere kar§I, islam'm onlarla mii§terek bir 
cephesi olamaz. Bir yanda ad1 ((islam» olan bir din, obtir yanda da is
lam'dan ba§ka bir §ey olan <cdinsizlik" .. . Bu dinsizligin ash; semavi ol
dugu halde tahrif edilmi§ bir akide olabilir .. . Veya onun ash putperest 
olur ve o halini devam ettiren bu akide olabilir ... Veya btittin dinleri 
inkar eden dinsizlik olabilir ... Hepsi aym kap1ya ~Ikar ... Onlar, kendi 
aralarmda birbirinden farkhdirlar. Ama hepsi de islam'a aykmd1r. 
islam'la onlar arasmda ne ittifak, ne de dostluk olabilir .. . 

Miisliiman; din hususunda kendisine eziyet etmedikleri mtiddet~e 
ehl-i kitab kadmlanyla da evlenebilir. Bu huslista f1khi bir ihtilaf var
dir : Mesih'in uluhiyetine vey~ ogul olduguna inananlar, teslise bagla
nanlar, miisltimanlann evlenmeleri caiz alan kitabi mi saJlllr, yoksa 
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evlenilmesi yasaklanan mii~riklerden mi addedilir?... Umumi olarak 
nikahm helM oldugu prensibi kabul edilmi~tir. 
· Giizel muamele ve nikahm cevaz1, dinde dostluk ve yard1mla§ma 
manasma gelmez. Bir miisliimamn, Hz. Muhammed'den sonra ehl-i ki
tabm dininin, Allah'm kabuliine mazhar din oldugunu kabul ve itiraf 
ettigi manasma da gelmez. Keza, dinsizlere kar§l, islam'm onlarla tek 

. bir cephede birle~ebilecegi de dii~iiniilemez ... 
~iiphesiz ki islam; mii~rikleriri ve putperestlerin oldugu kadar, ehl-i 

kitab'm da i'tikadlanm diizeltmek, onlarm hepsini islam'a, hak dine 
davet etmek i~ln gelmi§tir. Qiinkii bu, oyle bir «din»dir ki; Allah, ondan 
ba~kasm1 kabul etmiyor. Yahudiler, islam'a davet edilmediklerine ina
myorlar. Hatta bOyle bir davet, onlarm pek ag1rlanna gidebilir. Fakat 

· Kur'an-1 Kerim sarahatle belirtiyor ki; Allah, onlan islam'a davet et
mi§tir... Kabul etmezlerse kafirdirler ... 

Miisluman; mii~rikleri ve putperestleri oldugu gibi, ehl-i kitab'l da 
islam'a davetle miikelleftir. Fakat o, hi~ kimseyi miisliiman olmaya zor
layamaz. ·Qiinkii vicdanlara bask1 ile inan~ ya§atllmaz. Dinde zorlama 
yasak oldugu gibi, zaten fayda da getirmez. 

Hz. Muhammed'in peygamberliginden sonra, bir miisliimamn; ehl-i 
kitab'm dininin Allah tarafmdan kabul edilecegini soylemesi, sonra da 
onlan is1am'a davet et~esi asla dogru olamaz. 0, -ancak bir tek esasa 
~agnmakla miikelleftir. 0 esasa ~agmnca da onlarm dininin dogru ol
dugunu soylemez. Qiinkii o, onlan hak dine ~agmyor. 

Miisliiman, bu bedihi hakikatleri kabul edince; yeryiiziinde dini 
saglamla~tlrmak i~in islam'a inanmayanlarla dostluk ve ittifak dava
sma girmenin akidesine aykm oldugunu da mantiken kabul edecektir. 

Bu mesele is1am'da, hem bir hareket ve nizam, hem de iman ve 
i'tikad meselesidir. 

Bir noktadan o, imani ve i'tikadi bir meseledir. Qiinkii mesele, yu
kardanberi anlatlld1g1 ~ekilde a~1k ve sarih bir kat'iyyetle beyan edil
mi§, miisllimanlarla ehl-i kitab arasmda dostluk olamayacagl

1
Kur'an 

ayetleriyle kesin neticeye baglanml~tlr. 
Ba~ka bir noktarlan da hareket ve nizam meselesidir. Bu da a~1k ve 

sarih bir keyfiyettir. 'Mii'minin biitiin saly ve gayreti, yeryiiziinde Al
lah'm nlzam1m gerc;ekle~tirmek hedefine tevcih edilmelidir. Rasulul
lah'm Allah'tan getirdigi §ekliyle, her yoniiyle, biitiin tafsilatlyla, insan 
hayatmm her §Ubesini i~ine alan 6zelligiyle bu nizann tahakkuk ettir
mek gayreti giidiilmelidir ... Oyleyse nas1l olur da bir miisliiman din, 
nizam, metod· ve §eriat olarak islam'a inanmayan insanlarla boyle bir 
gayede yard1mla~abilir? Onlarm sa'y ve gayreti ba§ka hedeflere mii
teveccihtir. Hedefleri islam'a dii~manhk gayesi giitmese dahi, en azm-
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dan islami degildir. <;tinkti islam, ne kadar salih olursa olsun, akideye . 
istinad etmeyen bir ~ ve hedefi asla kabul etmez ... 

<<Rablarma ktifredenlerin yaptlklan i§ler, f1rtmah bir gtinde sert 
rtizgarlann savurdugu ktile benzer.)) 

islam, mtisltimandan btittin gayretini sadece islam'a tahsis etme
sini ister. Miisltimanm hayatmda, gtinltik faaliyetlerinde en ktic;:tik bir 
noktada dahi islam'dan aynlma imkamm dti§tinmez. Bu imkam an
cak, islam'm ve islam nizammm tabiatlm bilmeyenler dii§tinebilir. Ha
yatta bu nizamdan ayn olarak, islam'a dti§man kimselerle yardimla§
ma imkamm dti§tinemez. Bir ehl-i kitab da mtisltimanlardan islam'1 
terketmedikc;:e raz1 olmaz ... Allah bunu Kur'.an-1 Kerim'de belirtiyor 
ve yahudilerle h1ristiyanlarm dinine tabi olmad1kc;:a, onlarm bir mtis
ltimandan razl olamayacaklanm soyltiyor ... i§te burada ameli imkan
Fi Z1lal'il-Kur'an, IV, 285 - 297). 
s1zhk oldugu gibi, orada da i'tikadi imkans1zhkvard1r ... (Seyyid Kutub, 

---oOor----

54 - Ey iman edenler.; i9inizden her kim, dininden 
donerse; Allah'1n sevdigi ve onlann da O'nu ·sevdikleri, 
mii'minlere kar~I al9ak gonullii, kafirlere kar~I zorlu bir 
kavim getirir. Allah yolunda cihad ederler, hi9 bir yerenin 
yermesinden korkmazlar. Bu, Allah'In bir lutfudur. Onu 
diledigine verir. Allah vasi'dir, Alim'dir. 

55 - Sizin dostunuz yaln1z Allah, O'nun Rasuli.i ve 
namaz k1lan, zekat veren, riiku' edenlerdir. 

56 - Her kim ki Allah'1, peygamberini ve mii'minleri 
dost edinirse; muhakkak ki galib gelecek olanlar Allah'n1 
taraftarland1r. 
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Allah'm Sevdigi Kavim ve Ozellikleri 

Allah Tea.la. yiice kudretini haber vererek, kendi dinini destekle
mekten ve §eriatlm yerle§tirmekten uzakla§anlarm yerine, onlardan 
daha hay1rh, daha gii~lii ve daha dogru yolda bir kitle getirilecegini bil
diriyor. Nitekii:n ba§ka surelerde de §Oyle buyurmaktad1r : HEger ondan 
yiiz ~evirirseniz; sizi ortadan kaldmr, sizin gibi olmayacak bir kavmi 
yerihe getiri:r;.» (Muhammed, 38). Bir ba§ka ayette ise §6yle buyurur : 
((Ey insanlar, Allah dilerse; sizi gotiiriir ve yerinize ba§kalanm getirir. 
(Nisa, 133). Ibrahim suresinde de §6yle buyurur : <(Allah dilerse sizi go- · 
tiiriir ve yeni bir yaratlk getirir. Bu, Allah i~in hi~ de zor degildir.n 
(ibrahim, 19- 20). Burada da; <<Kim dininden donerse; Allah'm sev
digi ve onlarm da O'nu sevdikt'eri; mii'minlere kar§l al~ak goniillii, ka
firlere kar§l zorlu bir kavim getirir.>> buyuruyor. Muhammed ibn Ka'b, 
bu ayetin Kurey§'li s~kinler hakkmda nazil oldugunu sayler. Hasan 
el-Basri de bu ayetin, Hz. Ebubekir zamanmdaki miirtedler hakkmda 
nazil oldugunu sayler. Hasan el-Basri der ki: Buradaki «Allah'm sev
digi ve onlarm da O'nu sevdikleri» ayetinden maksad; Hz. Ebubekir vc 
arkada§land1r. ibn Ebu Hatim rivayet eder ki: ~bu Bekr ibn Ayya§'m 
bu kimselerin Kadisiyye sava§ma katllanlar oldugunu soylecligini duy
mu§. Leys ibn Ebu Selim de Miicahid'den; bunlarm Sebe' kavmi oldu-
gunu bildirdigini, nakleder. . 

ibn Ebu Hatim der ki: Bize Ebu Said ... Abdullah ibn Abbas'tan 
nakletti ki; burada sozii edilen kavim, Yemen'de bir topluluktur. Sonra 
Kinde'li, sonra da Sekun hanedamndan kimselerdir. ibn Ebu Hatim der · 
ki : Bana babam .. . Cabir ibn Abdullah' dan nakletti ki; o, §Oyle demi§ : 
Ras(ilullah (s.a.) a bu ayet-i kerime soruldugunda; o, bunlar Yemen'
den, sonra Kinde'den, sonra Sekun'dan bir topluluk, sonra da bu davete 
icabet eden kimselerdir, buyurmu§. Bu hadis cidden garibtir. 

ibn Ebu Hatim der ki : Bize Orner... Semmak'ten nakletti ki; o, 
iyaz'm E§'ari'den; bu ayet-i kerime nazi! olunca Rasulullah (s.a.) onlar 
i§te bu kavimdir, dedigini duydum, demi§tir. Bunu ibn Cerir ~u'be'nin 
hadisinden aym §ekilde rivayet eder. · · 

!!Mii'minlere kar§I alc;ak goniillii, kafirlere kar§I onurlu bir kavim.>> 
Bunlar kamil mii'minlerin s1fatland1r. Mii'min; karde§ine ve dostlarma 
kar§I miitevazi'dir. Dii§manlanna kaq1 da onurlu olmahd1r. Nitekim 
Allah Teala, bir ba§ka ayet-i kerime'de §Oyle buyurur : <<Muhammed; 
Allah'm Rasuliidiir. O'nunla beraber olanlar kafirlere kar§I §iddetli, 
kendi aralannda merhametlidirler.n Rasulullah'm stfatl anlatlllrken 
de; o'nun mtitebessim fakat oldtiriicti oldugu soylenmi§tir. Yani dost
lanna kar§l giilec; yiizlti, dii§manlanna kar§l oldiiriiciidiir. 

Tefsir , C. V. F . 150 
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<<Allah yolunda cihad edenler, hic;bir yerenin yermesinden korkmaz
lar.» Allah'a itaat ve Allah d~mamm oldurme; ' Allah'm hadlerini uy
gulama ve ma'rUfu emredip munkeri reddetme konusunda hie; kimse 
onlarr ahkoyamaz, geri donduremez ve onlar, kmayicimn kmamasma 
da onem vermezler. 

imam Ahmed ibn Hanbel der ki: Bize Affan Hz. Ebu Zerr (r.a.) den 
nakletti ki; o, §6yle demi§ : Benim dostum Allah'm Rasulu, bana yedi 
§eyi emretti: Miskinleri sevmeyi ve onlara yakla§mayi. Benden daha 
a§agida olanlara bftkmann bana emretti. Benden daha yukarda olanlara 
bakmamam1 emretti. Yakmlarrm -benden yuzc;evirseler de- s1la-i 
rahm yapmam1 emretti. Ac1 da olsa hakk1 soylememi emretti. Allah ic;in 
hic;bir kmayanm kmamasmdan endi§e etmememi emretti. <;ok c;ok «la
havle ve la kuvvete illa billah)) dememi emretti. Dogrusu bunlar, ar§'m 
altindaki hazinelerdir. 

imam Ahmed ibn Hanbel der ki: Bize Ebu Mugire ... Ebu Mtisen
na'dan nakletti ki; Hz. Ebu Zerr (r.a.) §6yle demi§: Rasulullah (s.a.) 
be§ konuda benden biat ald1. Yedi konuda benden ahid aldi ve dokuz 
konuda da benim ic;in Allah'1 §ahid tuttu. Ben hic;bir kmayamn kmama
smdan korkmam. Ebu Zerr der ki: Rasulullah (s.a.) beni c;ag1rd1 ve 
biat eder misin?. Kar§Ihgi sana cennet olsun, dedi. Ben, evet, dedim. 
Ve elimi o'na dogru uzattlm. Rasulullah (s.a.) bana insanlardan bir §ey 
istememek §artmr ko§unca; peki, dedim. Kamc;m du§Se onu da isteme, 
dedi. Yani in ve onu sen al, dedi. 

Ahmed ibn Hanbel der ki : Bize Muhammed ibn Hasan, Ebu Said 
el-Hudri'den nakletti ki; Rasulullah (s.a.) §Oyle buyurm~ : Dikkat edin, 
insanlarm korkusu, sizden birinizi gordugu veya sahip oldugu hakk1 soy
lemekten ahkoymasm. <;unku hakk1 soylemek veya onemli bir §eyi 
hatlrlamak ne ki§inin nzk1m_ uzakla§tlrrr, ne de ecelini yakla§tmr. Bunu 
Ahmed ibn Hanbel munferid olarak rivayet etmi§tir. · 

Ahmed ibn Hanbel der ki: Bize Abdurrezzak ... Ebu Said el-Hudri'
den nakletti ki; Rasulullah (s.a.) §byle buyurmu§ : ((Allah ic;in sizden 
biriniz bir §eyi gorup de kendi nefsini hakir ve hor k1larak soylenecek 
sozu soylemezlik etmesin. <;unku ona k1yamet gununde §6yle ve §6yle 
demekten seni allkoyan neydi? denir. 0, insanlarmkorkusudur, deyince 
Allah Teala; Benden korkmana daha c;ok lay1ktlm, der. ibn Mace de 
bunu A'me§ kanallyla Amr ibn Murre'den rivayet eder. 

Ahmed ibn Hanbel ve ibn Mace, bu hadisi Abdullah ibn Abdurrah
man kanahyla, Ebu Said el-Hudri'den naklederler. Buna gore; Rasu
lullah (s.a.) §oyle buyurur: Allah Teala; kryamet giinu kulunu sorguya 
c;eker. Niha.yet ona der ki : Evet ey kulum, sen bir kottilugu gormti§, 
ona engel olmami§Sm <;legil mi? Allah Teala kulunun delilini kendisine 

l\ 
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gosterdigi zaman; 0, evet, Rabb1m Sana dayand1m, ama insanlardan 
korktum, der. Sahih hadiste varid olur ki; Rasululah (s.a.) §6yle buyur
mu§: Mu'minin kendi nefsini horlamas1 uygun degildir. Orada bulu
nanlar; mu'min, kendi nefsini nasll horlar ey Allah'm Ra:SulU? diye sor
dular. Hz. Peygam ber dayanamayacag1 musibetlere dayamr, buyurdu. 

«Bu, Allah'm bir lutfudur. Onu diledigine verir.>> Bu sifatlarla mut
tasif olmak, Allah'm kullarma bir lutfu ve tevfikidir. Allah onu diledi
gine lutfeder. «Allah, Vasi'dir, Alim'dir.n Lutfu geni§ ve bu Iutfa kimin 
lay1k olup kimin layik olmad1gm1 en iyi bilen O'dur. 

«Sizin dostunuz yalmz Allah, O'nun Rasulii ve namaz k1lan, zekat 
veren, ruku' edenlerdir.>' Yahudiler, sizin dostunuz degildir. Sizin dost
lugunuz Allah'a, Rasuliine ve mu'minlere mahsustur. Mu'minlerden bu 
niteliklere sahip olanlar; namazlanm k1larlar. <;unku bu, islam'm en 
buyuk ruknudtir ve ibadet yalmz ve yalmz Allah'a mahsustur. Kullarm 
hakk1 olan ve guc;suzleri desteklemek ic;in konulmu§ bulunan zekat1 ve
rirler. BaZilan ((Ruku' edenler» kavlinin hal cumlesi olduguriu vehmet
mi§lerdir. Bu ifadenin, zekat verenlerin hali oldugu samlmaktad1r. Eger 
durum bOyle olsayd1; rilku' halinde zekat vermek, diger hallerden daha 
tistUn olurdu. <;unkil bu halde zekat, 6gtilmti§ bir davram§ olurdu. Bi
zim bildigimiz f1k1h imamlarmdan hic;birisi boyle bir §ey s6ylememi§tir. 
Hatta baz1lan bu konuda Ebu Talib oglu Ali'den bir hadis rivayet eder
ler ve derler ki: Bu ayet, onun hakkmda nazi! olmu§tur. f}oyle ki; o 
ruku'da iken' bir dilenci gelmi§, Hz. Ali bu dilenciye yuziigunu vermi§. 
ibn Ebu Hatim der ki : Bize Rebi' ibn SUleyman ... t1tbe ibn Ebu Ha
tim'den nakletti ki; bu ayette bahis mevzuu olanlar; mu'minler ve Ebu 
Talib oglu Ali'dir. Ebu Said el-E§ecc ... Seleme'den nakletti ki; o, §6yle 
demi§tir : Hz. Ali, riiku'da iken yuzugunu sadaka olarak verdi. Bunun 
uzerine yukandaki ayet-i celile nazil oldu. ibn Cerir der ki : Bana Haris, 
Galib ibn Ubeydullah'tan nakletti ki; o, Mucahid'in bu ayet konusun
da §6yle dedigini i§itmi§ : Bu ayet, ruku'da iken sadaka veren Ebu Talib 
oglu Ali hakkmda nazil ohnu§tur. Abdurrezzak da der ki : Bize AbdUI
vehhab ... ibn Abbas'tan nakletti ki; bu ayet-i kerime, Ebu Talib oglu 
Ali hakkmda nazil olmu§tur. Ancak burada ravi olarak yer alan Abdul
vehhab ibn Mucahid, huccet olarak kabul edilmez. 

ibn Merduyeh der ki: Sufyan es-Sevri... AQdullah ibn Abbas'tan 
nakletti ki; o, §6yle demi§ : Ebu Talib oglu Ali ayakta namaz k1hyordu. 
Rukua gittiginde, bir dilenci geldi. Hz. Ali dilenciye yuzugunu verdi. 
Bunun uzerine bu ayet-i kerime nazi! oldu. Burada ravi olarak yer alan 
Dahhak, Abdullah ibn Abbas'la kar§Ila§mami§tlr. ibn Merduyeh aynca 
Muhammed ibn Said kanahyla -ki bu zat metruk bir ravidir- Abdul
lah ibn Abbas'm §6yle dedigini nakleder: Hz. Peygamber namaz k1l-
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mak i~in mescide gitti. insanlardan bir kiSrm rtiku'da, bir k1sm1 secde
de, bir k1sm1 k1yamda, bir k1sm1 da celsede idi. Bir miskin de dileni
yordu. Rasulullah (s.a.) i~eri girince; dilenciye kimse sana bir §ey verdi 
mi? diye sordu. Dilenci; evet, verdi deyince, kimdir o? dedi. Dilenci, 
ayakta duran o adam, dedi. Ras·Uiullah, hangi haldeyken sana onu ver
di? deyince; o riiku'da iken, dedi. Bu ki§i, Ebu Talib oglu Ali idi. Rasll
lullah (s.a.) bunun tizerine tekbir getirerek, ~oyle buyurdu: Her kim 
ki, Allah'1, peygamberini ve mii'minleri dost edinirse; muhakkak ki galib 
gelecek olanlar, Allah'm taraftarlandir. Bu isnad pek begenilmez. 

·Aynca jbn Merduyeh, bizzat Ali ibn Ebu Talib'in Ammar ibn Ya
sir'in ve Ebu Rati'in kendi hadislerinden de bu rivayeti nakleder. Fakat 
bunlarm higbirisi, sahih degildir. Qtinkii isnadlan zayif, ravileri cahil
lerdir. ibn Merdllyeh kendi senediyle Nu'man ibn Mihran'dan nakleder 
ki ; Abdullah ibn Abbas, brr ayet-i kerime mii'minler ve onlann ba§mda 
Ebu Talib oglu Ali hakkmda nazil olmu§tur, de~tir. 

Ibn Cerir Taheri der ki : Bize Hennad ... Ebu Ca'fer'den nakletti ki; . 
ben, ona (cSizin dostunuz yalmz Allah, O'nun Rasulii ve namaz kllan, 
zekat veren, riiku' edenlerdir.» ayetini sordum ve iman edenler kim
lerdir? dedim. 0 iman etmi§ olanlardir, dedi. Bize ula§tlgma gore; bu 
ayet, Ebu Talib oglu Ali hakkmda nazil olmu~tur. Qiinkii Ali, iman 
etmi§ olanlardandL Esbat ise Siiddi'den naklen bu ayetin, biitiin mii'
minler hakkmda nazil oldugunu sayler. Ancak Ebu· Talib oglu Ali'ye 
rtikll'da iken bir dilenci gelmi§. 0 da dilenciye yiiztigiinii vermi§. Ali 
ibn Ebu Talha, Abdullah ibn Abbas'tan nakleder ki; kim miisliiman 
olursa Allah'1, Rasllliinii ve iman edenleri dost edinmi§ olur. Bu hadisi 
ibn Cerir Taheri rivayet eder. 

Yukarda zikrettigimiz hadislerde varid oldugu gibi; biitiin bu ayet
ler Yahlldilerle sozle§mesinden uzakl~rak, Allah'm, Rasllliiniin ve mu·
minlerin dostlugunu tercih eden Ubade ibn Samit (r.a.) hakkmda nazil 
olmu§tur. Bunun i~in Allah Teala ayetin devammda <cHer kim ki Al
lah'!, peygamberini ve mii'minleri dost edinirse; muhakkak ki galib 
gelecek olanlar, Allah'm taraftarlandir.)) buyuruyor. Nitekim Miicadile 
suresinde de §Oyle buyurmaktadir : ccAllah; andolsun ki Ben ve peygam
berlerim iistiin gelecegiz, diye yazm~t1r. Dogrusu Allah kuvvetlidir, 
Aziz'dir. Allah'a ve ahiret giiniine inanan bir kavmin -babalan veya 
ogullan veya karde§leri ya da akrabalan olsa bile- Allah'a ve peygam
bere kar§I . gelenlere sevgi beslediklerini gormezsin. i§te Allah, imam 
onlarm kalblerine yazmi§br, katmdan bir nur ile onlan desteklemi§tir.' 
Onlan altmdan 1rmaklar akan, i~inde temelli kalacaklan cennetlere 
koyar. Allah, onlardan ho§nlld olmu§tur. Onlar da, Allah'tan ho§nlld ol
mu§lardlr. Ve bunlar, Allah'tan yana olanlard1r. iyi bilin ki; felaha 
erenler, Allah'tan yana olarilarchr.>> (Miicadile, 21- 22). ' 
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Allah'm, Rasuliinun ve mu'minlerin dostluguna nza gO.steren her
kes, dunya ve ahirette felaha ermi§tir. Bunun i~in Allah Teala ccHer kim 
ki, Allah'l, peygamberini ve mu'minleri dost edinirse; muhakkak ki ga
lib gelecek olanlar, Allah'm taraftarlandir.» buyurmu§tur. · 

---- t z A H :I-----

Bu vas1fla nitelenenlerin, kimler oldugu konusunda ihtila.f e¢lrni§
tir. Bunlarm, murtedlerle sava§an Hz. Ebubekir ve arkada§lan oldugu 
soylenmi§tir. Bu goru§ Hasan, Katade ve Dahhak'dan menkuldur. Ba
zilari da bunlarm, ansar oldugunu soylemi§tir ki; bu gorU.§ SU.ddi'den 
menkuldur. Yemen halki oldugu soylenmi§tir ki; bu goru§, Mucahid'
den menkU.!dU.r. Mucahid der ki; · RasUlullah (s.a.) §Oyle buyurmu§tur: 
Yemen halk1, kalbleri en yumu§ak ve gonillleri en millayim olan halk
tlr. !man Yemen'dendir, hikmet Yemen'dendir. iyaz ibn Ganem el-E§'ari 
der ki : Bu ayet nazil oldugunda Rasulullah (s.a.), Ebu MU.Sa el-E§'ari'yi 
ima ederek dedi ki; onlar, §Unun kavmidir. Denildi ki; bunlar, iran'li
lardir. Rivayete gore, Hz. Peygambere bu ayet soruldugunda, elini Sel
man el-Farisi'nin omuzuna vurarak i§te bu onun akrabaland1r, demi§. 
Sonra; eger din, Sureyya yildizma as1lm1§ olsayd1, ona iran'li ~ocuklar
dan pek ~ok ki§i ilk once ula§Irdi, buyurmu§. Denildi ki; burada stiz 
konusu edilenler, Mu'minlerin Emiri Ali ve arkada§landir. Onlar, do
neklerle ve kar§I ~1kanlarla sava§tlklan zaman bu vasf1 kazanml§lar
dir. Bu rivayet Ammar, Huzeyfe ve ibn Abbas'tan menkuldur. Ebu Ca'
fer ve Ebu Abdullah'tan da rivayet edilen budur. Hz. Peygamberin, 
Hz. Ali'yi ayette zikredilen Slfatlarla tavsif etmesi de, bu gorU§U destek
lemektedir .. 0 Denildi ki : A yet umumidir. Kiyamete kadar bu hasletlerj 
toplayan herkese §amildir. Ali ibn ibrahim ibn Ha§im der ki : Bu ayet, 
ummetin mehdlsi ve arkada§lan hakkmda nazil olmu§tur. Ayetin ba§ 
taraf1, Hz. Muhammed'in ehline zulmeden, olduren ve haklarm1 gasb 
edenlere hitab etmektedir. (Tabressi, Mecma'Ul-Beyan, III, 208). 

Dord~cu mesele, bu kavmin hangi kavim oldugu konusunda ih
tila.f edilmi§tir. Ali ibn Ebu Talib, Hasan, Katade, Dahhak ve ibn Cu
reyc; bunlann, Ebubekir ve arkada§lan oldugunu soylemi§lerdir. <;un
ku bunlar, murtedlerle sava§mi§lardir. Hz. Ai§e (r.a.) der ki; Rasulullah 
vefat etti, arablar dinden dpndu, nifak yayg1nla§tl ve babamm omuzu
na oyle yukler bindi ki, sarp daglann uzerine binmi§ olsayd1 onlan eri
tirdi. SU.ddi der ki; bu ayet, ansar hakkmda nazil olmU§tur. <;U.nku on
lar, Hz. Peygambere yard1m etmi§ ve dinini a~1klamas1 husU.Sund~ des
tek saglami§lardir. Miicahid, Yemen halk1 .hakkmda nazil oldugunu 
soyler. Ve merfu' olarak Rasulullah (s.a.) dan nakleder ki; bu ayet in-
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diginde Rasulullah, Ebu Musa el-E§'ari'ye i§aret ederek; onlar, i§te §U
nun kavmidir, buyurmu§. Ba§kalan da dediler ki; bu kavim, iran'hlar
dir. <;unku Hz. Peygambere bu ayet soruldugunda, elini Selman'm omu
zuna vurarak; i§te bu kavim §Unun yakmland1r, buyurmu§. Sonra; eger 
din, sureyya y1ld1Z1na as1h olsayd1, iran ~ocuklarmdan bir~ok er oraya 
ula§IrdL Bir ba§ka topluluk da bu ayetin, Hz. Ali Aleyhisselam hakkmda 
nazi! oldugunu soylemi§lerdir, Ve buna iki tUrlu delil getirmi§lerdir. Hz. 
Peygamber sancag1 Hayber gunu Hz. Ali Aleyhisselama verdiginde de
mi§ ki; yann sancag1 oyle bir ere verecegim ki, Allah ve Rasulu onu se
ver, o da Allah ve Rasulunu sever. i§te bu s1fat, ayette mezkur olan Sl
fattlr. ikinci §ekil olarak denilir ki : Bu ayetten sonra gelen; «sizin veli
niz anca.k Allah, Ra.siUu, iman edip namazlarrm k1lan, zekatlanm veren 
ve ruku'ya gidenlerdir.» kavlinin Hz. Ali ha.kkmda nazi! olmU§ bulun
masldlr. Binaenaleyh onceki ayetin de Hz. Ali hakkmda nazi! olmas1 
daha evlad1r. Bu ayet konusunda soylenenlerin ozeti bundan ibarettir. 

Bizim bu ayet konusunda soyleyecegimiz birka~ makam vard1r : 
Birinci makam~ bu ayet, Raf1zilerin imamiye mezhebinin bozuklu

gunun en buylik delillerindendir. Hz. Ebubekir'in hilafeti ile imamhgm1 
kabul edeillerin hepsinin kafir ve murted olduklanru soyleyen mezheb
lerini a~lklamaktad1r. <;unku onlar, Hz. Ali'nin imametinin ~1k huk-: 
munu inkar ettikleri i~in bunlarm kafir olduklanm soylerler. Biz deriz 
ki; eger durum oyle olsayd1, Allah Teala Ebubekir ve taraftarlanyla sa
va§an ve onlan ezerek hak dine dondiiren bir kavim getirirdi. <;unku 
bu ayette; sizden her kim ki dininden donerse, Allah ilerde bir kavim 
getirir, buyurmaktad1r. Ayetin ba§mda bulunan ve her kim ki anlamma 
gelen ( 4r ) edatl umumi §art sadedindedir. Bu da gasteriyor ki; 
kim islam dininden donerse, Allah Teala muha.kkak onlan ezen, geri 
~eviren ve kudretlerini k1ran bir kavim getirir. ~ayet Ebubekir'i hilafet 
makamma dikenler, bOyle olsalard1; ayetin hukmu geregince Allah 
Teala, onlan ezen ve goru§lerini ortadan kald1ran bir ka vim getirirdi. 
Mesele bOyle olmadlgma gore, hatta tersi cereyan etmi§ olduguna gore 
ve yenilenler batll sozlerini izhar etmekten her zaman i~in engellenmi§ 
olanlar Raf1ziler oldug.una gore; onlann gorii§lerinin bozuklugunu, mez
heblerinin sakathgm1 ogrenmi§ oluyoruz. insat sahibleri i~in bu soz 
~ok ~1kt1r. 

ikinci makam; biz, bu ayet'in Hz. Ebubekir (r.a.) ha.kkmda nazil 
oldugunun soylenebilecegini iddia ediyoruz. Ve bunun iki delili oldugu
nu bildiriyoruz. Birincisi; bu ayet, murtedlerle sava§ konusuna dairdir 
ve miirtedler1e sava§l ustlenen ise ~Ikladigimiz gibi Hz. Ebubekir'dir. 
Bu ayette Hz. Peygamberin kasdedilmi§ olmas1 imkansiZdlr. Qiinku o, 
murtedlerle sava§maml§tlr. Ve aynca Allah Teala; ilerde getirecektir-. 

M2 

bl 
hi 
rn 
so 

VI 

Oi 

b 

n 
b 
§ 
}j 

~ 
( 
1 
I1 

d 
0 

0 

b 
~ 

~ 

1 



Maide, 54-56) HADiSLERLE KUR'AN-1 KERIM TEFSiRi 2391 

buyuruyor ki; bu ayetin indigi zaman i~in degil gelecege mahsus bir 
haberdir. Binaenaleyh .sOz ;konusu edilen topltiJUgun, ayetin indigi za
man onunla muhatab olan topluluk olmamti:.~a -ger.ekir,. Denirse ki; bu 
soz, sizi de ilzam eder. <;iinkii Hz. iEbubekir (r:a:y; o:-:z_aman mevcud idl. 
Biz deriz ki; buna iki tiirlii cevab verilir. Birihcisi; ;Hz. Ebubekir'in sa
va§tlgi kavim, miirtedlerdir. Ve bunlar, ayetin iridigi .giinde mevcud de
gildiler. ikincisi: Allah Teala ayetinde, bu sava§anlaiJ yenecek bir top
luluk getirmeye kadir oldugunu haber vermektedir ki\,HZ. Ebubekir her . 
ne kadar o giin mevcud idiyse de, emir ve nehiy mev~iinde miistakil bir 
yetkiye sahip degildi. Binaenaleyh sual, kendiliginden ortadan kalkar. 
Oyleyse Hz. Peygamberin kasdedilmi§ olmasmm imkans1zllg1 sabit ol-· 
dugu gibi, Hz. Ali Aleyhisselamm da kasdedilmi§ olmasmm imkans1zllgt 
ortaya ~1kmaktad1r. Qiinkii Hz. Ali, miirtedlerle sava§mami§tlr. Oyleyse 
bu ayet, ona nasll hamledilebilir? 

Denilecek olursa ki; Hz. Ali de miirtedlerle sava§mi§tl. <;iinkii ima
met konusunda ona kar§l ~lkanlar, miirted olmu§lardl. Biz deriz ki; 
bu fikir, iki bak1mdan bat1ld1r. Birincisi: miirted ismi, ancak islam 
§eriatuu terk edenler i~in kullarullr. Hz. Ali'ye kar§l ~Ikanlar ise, za
hirde boyle bir topluluk degildirler. Ve hi~bir kimse; onlar islam'dan 
~Iktlklan i~in Hz. Ali kendileriyle sava§lnl§tl, dememi§tir. Kald1 ki, Hz. 
Ali de onlan miirtedler olarak adlandirmami§tlr. Oyleyse Raf1zilerin 
(Allah'm la'netL onlarm iizerine olsun) soyledikleri bu soz, biitun miis
liimanlara ve Hz. Ali'ye bir biihtandir. ikincisi; Hz. Ali'ye imamet ko
nusunda kar§I ~Ikanlar miir:ted olsalard1, Ebubekir ve kavmi hakkmda 
da bunun -ge~erli olmas1 ve onlann da miirted olmas1 gerekirdi. Eger 
onlar miirted olsay,di, ayetin zahirinden ~Ikanlan hiikme gore; Allah'm 
onlan ezip dogru dine dondiirecek bir kavmi getirmesi gerekirdi. Boyle 
bir§ey mevcutl olmadigtpa gore·, Hz. Ali'ye imamet konusunda kar§l ~~
karun miirted olmad1g1 kesindir. Bunlar miirted olmaymca, ayetin bu 
konuya hamli imkans1zd1r. <;iinkii ayet, miirtedlerle sava§anlar hakkm
da nazil olmu§tur. (Fahreddin Razi, Mefatih el-Gayb, XI, 21) . 

Ger~ek Sevgi 

<<Kendisinin onlan sevecegi, onlann da kendisini sevecegi bir mil
let getirir ... » 

Sevgi ve nza; onlarla Rablar1 arasmdaki ·bagd1r ... Sevgi. .. ak1c1, 
latif yum~ak, parlak, aydmllk ve sa.f ruh ... i§te o milleti, sevgili Rab
lanna baglayan bag budur ... 

Allah'm, kullanndan herhangi birine olan sevgisi oyle bir §eydir ki; 
Allah'1 tarumayan, O'nun kendini vasfettigi s1fatlarla pilmeyen, hissin
de, ruhunda, §Uurunda ve biitiin varllgtnda bu s1fatlarm cezbedici kud-
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retini duymayan insanlar, bu sevginin k1ymetini idrak edemezler ... 
Evet bu lutfu verenin hakikatmi bilmeyenler; o lutfun hakikatim da 
bilmezler ... Ancak O'nu verenin hakikatm1 idrak eden, O'nu Allah ola
rak tamyan, §U korkun~ kainatm yapiciSI, ki.i~i.ik bir govdeye sahip ol
dugu halde bi.itiin kainatm hulasas1 olan insamn yaraticiSI olarak ka
bul eden, onun yi.iceligine, e§Siz bir kudrete sahip olduguna; bir tek ol
duguna, millkiyetine, her ti.irli.i tasarruf hakkma sahip olduguna, kul
lanna sevgi ve lutufla muamele ettigine, her kulun; O'nun yi.ice kud
retinin eseri olduguna, O'nun daima diri, ezeli ve ebedi, Evvel ve Ahir, 
Zahir ve Batm olduguna inanan insanlar; bu lutfun hakikatmi idrak 
edebilirler ... 

Kulun rabbmi sevebilmesi de kendisi i~in bir nimettir. Fakat onun 
tadmi almayanlar, bu nimetin k1ymetini idrak edemezler. Allah'm kul
larmdan birini sevmesi; bi.iyi.ik ve muazzam bir mesele, engin ve ta§km. 
bir fazilet olunca; kulun Allah'm1 sevmesi ve diger bi.iti.in sevgilerde e:§i 
benzeri bulunmayan bu biricik gi.izel lezzetin zevkini tatt1rmas1 sure
tiyle kuluna olan nimeti de, keza bi.iyi.ik ve muazzam bir nimet, engin 
ve sonsuz bir fazilettir. 

· Allah'm kuilarmdan birini sevmesi; kelimelerin ifade gi.ici.ini.i a§an 
muazzam bir mesele olunca; kulun rabbm1 sevmesi de ifadelerin gi.i~ 

yetiremeyecegi bir meseledir. Ancak bu, baz1 seven insanlann sozle
rinden bir nebze anla§Ilabilir ... 

i§te bu kap1, sadlk tasavvuf erlerinden hakka ermi§ olanlarm yi.ik
seldikleri kap1d1r . .. Ama bunlar; tasavvuf h1rkas1 giyen ve tasavvuf ta
rihinde zikri ge~enler arasmda ~ok azdir. Rabia el-Adeviyye'nin miSra
lanndan dokillen §U ifadeler bu e§Siz sevginin engin zevkini hala his 
alemine intikal ettirir : 

«Sen tat11 ol da, bi.iti.in hayat zehir olsun, 
Sen raz1 ol da bi.iti.in insanlar ofkeyle dolsun. 
Benim aram yeter ki iyi olsun Seninle 
isterse harab olsun sonra bi.iti.in alemle 
Gerisi hep · bo§tur, olursa benimle Senin dostlugun 
Topragm i.isti.indeki her §ey toprak olacakt1r elbet bir gi.in ... » 

All!:!-h'tan kullara, kullardan da lutfedici ve in'am edici Allah'a tev-
cih edilen bu sevgi, §U vi.icudu dolduruyor, §U geni§ kainata yayillyor ve 
her canhmn, her §eyin asli tabiati haline geliyor. 0, §U vi.icudu orten 
hem hava, hem de golge mesabesindedir. Seven ve sevilen §U kulun §ah
smda bi.iti.in .insan varllgm1 orter, ihata eder ... 

islami tasavvur, mi.i'minle Rabb1m, bu sevimli ve hayretengiz rab1ta 
ile birbirine baglar. Bu bag, bir defaya mahsus gec;ici bir nesne degildir. 
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0, bu tasavvurda bir as1l, bir ,hakikat ve koklu bir unsurdur : 
«Iman edip salih amel i§leyenlere, Rahman; gonullerde sevgi uyan-

dmr.» (Meryem, 96). 
«Rabb1m ~ok merhametlidir, ~ok sevgilidir.)) (Hud, 90). 
«0; batp.§layandir, sevendir.» (Burne, 14). 
«Kullanm sana Benden sorarlarsa, §Uphesiz Ben ~ok yalnmmdir. 

Bana dua edenlerin d.ualanm kabul ederim.)) (Bakara, 186). 
«iman edenlerin, Allah'a olan sevgileri t;ok kuvvetli ve devamhdir.» 

(Bakara, 165). 
ceDe ki; Eger Allah'1 seviyorsamz, bana tabi olun ki, Allah da sizi 

sevsin.» (Al-i i:mran, 31). 

Ve daha bir~ok a'Yet-i kerimeler ... 
Butun bunlara ragmen, hala islam dti§U.ncesinin kat1 ve donmu§ 

bir dti§futce oldugunu soyleyen, Allah'la insan arasmdakl munasebetin 
kuvvet, zulum, ceza, azab katihk ve sertlik esasma dayandigmi iddia 
eden ve Mesih'i Allah'm oglu ve ilahm bir uknumu kabul edip insan
larla Allah'1, birbirine baglayan ve bir birlik meydana getiren hiristi
yanhk gibi olmadigmi soyleyenler ne tuhat bir cerbeze i~indedirler? ... 

islam dti§U.ncesinin; ubudiyetin hakikat1 ile, uluhiyetin hakikatmi 
birbirinden ay1rmak hususunda kesin olu§u, Allah'la kul arasmdaki 
o tath sevgiyi kurutmaz. 0, bir tenzih ve yuceltme munasebeti oldugu 
gibi, aym zamanda bir sevgi alakas1d1r da. Alemlerin Rabbi ile olan 
munasebetinde be~er varhgmm butun ihtiya~lanm i~ine alan kamil bir 
tasavvurdur o ... 

· Ayette, bu qin i~in se~ilen mu'minlerin sifati, hayret veren bir ifade 
ile dile getiriliyor : 

ccKendisjnin onlan sevecegi, onlann da kendisini. sevecegi.l> 
Bu ifade ile, . mu'min kalbinin muhta~ oldugu butun duygular dile 

getiriliyor, yukler hafifletiliyor, yorucu, me§akkat verici ar;trhklar ati
hyor. Nimetler yagd1ran Yuce Mevla tarafmdan se~ildigi, U.Sttin tutul
dugu ve Allah'a yakm kihndigi hissettiriliyor . .. 

Sonra a yet, mii'minlerin diger . alametlerini a~Ikhyor : 
ccMU.'minlere kar§l al~ak gonullu .. . » 
Bu; kolayhk, yumu~akhk ve itaatten alman bir s1fattrr. Mu'min; 

mu'minlere kar§I al~ak gonulludur ... O'na isyan etmez ve zorluk ~Ikar-
maz ... Yumu§akhr ... K.olayl~tmcidir ... MU.Samahakard1r ... Sevgi dolu 
bir kalbe sahiptir ... I§te mu'minlere kar§I al~ak gonillltilugun manas1 
budur ... 

Mii'minlere kar§I al~ak gonullu olmakta, zillet ve ~ag1hk diye bir 
§ey yoktur ... Bu, bir karde§ligin ifadesidir. Manileri kald1ran, zorluk
lan izale eden, ruhlan. birbirine kayna§tlran, ruhlarda isyan ve mania 
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diye bir unsur btrakmayan fedakar bir karde§ligin terenniimiidiir .. . Fa
kat nihu, mii'minlerin ruhu ile kayna§mca, ne kendisine mani olan, 
ne de ona isyan etmek isteyen bir unsur bulamaz .. . Allah yolunda kar
de§ olarak birle§tikten, kendisi mfi'minleri sevip, mii'minler de onu sev
dikten ve bu ulvi sevgi, aralannda yerle§tikten sonra; kendisini mii'
minlerden nasll ayn tutabilir? ... 

<<Kafirlere kar§I onurlu ve giic;lii ._.. » 

Onlarda, kafirlere kar§I bir direnme, nefret ve iistiinliik vard1r .. . 
Yoksa bu, §ahsi bir iistiinliik ve nefsi bir tekebbiir degildir. f)adece aki
denin iistiinliigiidiir~ Katirlere kar§l semalarda dalgalandtrdtklan san
cagm yiiceligidir .. . 0, kat'i bir garantinin ifadesidir ki; mii'minler dogru 
yoldadtrlar. . . Onlarm vazifeleri, diger insanlan da bu haytrh yola c;a-. . 

g'lrmaktlr, kendi nefislerine itaate degil... Hele kendilerini ba§kalanmn 
emrine itaate asla .. . Sonra o, Allah'm dininin; arzu ve heveslerin dinine 
galib geleceginin garantisidir ... Allah'm kuvvetinin diger kuvvetlere; 
Allah'tan yana olanlann, cahiliyet erbabma iistiin geleceklerinin ifa
desidir ... Onlar mutlak~ kazanacaklardtr. <;iinkii onlar, en yiice ve en 
iistiin olanlardtr ... Hatta hezimetle yiizyiize gelseler dahi, mutlaka iis-
tiin geleceklerdir ... · 

«Ve onlar, Allah yolunda sava§trlar. Hic;bir 'kmayamn kmamasm
dan c;ekinmezler.» 

·Yeryiiziinde ilahi nizann gerc;ekle§tirmek, Allah'm be§er iizerindeki 
hakimiyetini Han etmek, diinya hayatmda O'nun §eriatrm uygulamak 
ic;in; insanhgm hayrtm, islahm1 ve geli§I!lesini tahakkuk ettirmek ic;in 
Allah yolunda yapllan sava§ ... Bu; Allah'm yeryiiziinde diledigini yap
tlrmak ic;in sec;tigi mii'minlerin diger bir stfattdir .. . 

Onlar, Allah yolunda sava§trlar ... Kendi nefisleri ve milletlerinin, 
vatan ve cinslerinin selameti ic;in degil. .. Sadece Allah yolunda ... Al
lah'm nizamm1 tahakkuk ettirmek, hakimiyetini gerc;ekle§tirme'k, §e
riatmi infaz etmek ve biitiin be§eriyete, haynn kaptstm ac;mak ic;in ... 
Bu meselede onlar ic;in hic;bir §ey yoktur ... Nefislerine dii§en bir pay 
da yok ... 0 ancak Allah ic;in ve Allah yolundadir. 

Onlar Allah yolunda sava§trlar ve hic;bir kmayanm kmamasmdan 
· c;ekinmezler. insanlarm Rabbmm sevgisine sahip olanlar; insanlann kl

namasmdan neden korksunlar? ... Onlar, Allah'm kanu:nuna tabi olurlar 
ve hayat ic;in koymu§ oldugu nizannna baglandtktan sonra, insanlann 
ali§kanhklarma, cahiliyet anlayt§ma, nesillerin orf ve adetlerine neden 
bagh kalsmlar?. Olc;ii ve hiikiimlerini; insanlann arzu ve heveslerin
den alan, yard1m ve destegi onlardan bekleyenler ancak insanlarui kl
narpasirtdan korkarlar. 

Fakat insanlarm heveslerine, §ehvetlerine ve degerlerine hakim ktl
masi ic;in her §eyi Allah'm olc;iisiine, mikyasma ve degerlerine irca' eden 
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kuvvet ve izzeti, Allah'm kuvvet ve izzetintlen alanlar -- insanlar ne 
derlerse desinler, ne yaparlarsa yapsmlar- aldirmazlar ... insanlar ne 
durumda olUFlarsa olsunlar ... Realiteleri ne olursa olsun .. . Medeniyet-
leri, ilimleri, killturleri ne dereceye gelirse gelsin, onlara asia te'sir et-
mezler... , 

~iiphesiz biz; insanlarm sozlerini, i§lerini, sahib olduklan §Cyleri, 
iizerinde anl~t1klan hustislan, hayatlarmda rehber edindikleri ol~ti

leri, degerleri d.aima hesab eder, dii§iiniiriiz ... Qiinkii biz, gafil insanla
riz veya ol~ii ve degerler hususunda ba§vurmamiZ laz1m gelen as1l kay
nagi unutuyoruz ... 0 kaynak, Allah'm nizam1d1r ... O'nun htikmii ve 
§eriatldir ... Hak sadece O'dur ... O'na aykm olan her §ey ·batlld1r ... is
terse onlar, milyonlarca insan tarafmdan kabul edilsin, binlerce senedir . 
gelip ge~en insanlar tarafmdan ikrar edilmi§ olsun .. . 

Herhangi bir miiessesenin, bir orf ve adetin, bir gelenegin ve bir 
deger ol~tisiintin k1ymeti yoktur ... Fakat bunlar mevcuddur ve bir va
ktadlr ... Milyonlarca insan bunlara inamyor, bunlarla ya§Iyor ve bun
Ian hayatlannm kanunu kabul ediyor ... Halbuki bu, islam tasavvuru
nun kabul etmedigi bir ol~iidiir. Herhangi bir orfiin, bir miiessesenin, 
bir gelenegin ve bir ~ deger Ol~tisiiniin k1ymet ifade edebilmesi i~in; bun
larm, biitiin deger ·ve ol<;illerin sahibi' olan Allah'm nizammda sabit bir 
esasa baglanma~l icabeder .. . 

i§te mii'minler; bundan dolay1 Allah yolunda sava§Iyorlar ve hi~bir 
kihay1cmm kn;tamasmdan <;ekinmiyorlar ... Bu, Allah tarafmdan sec;:iler. 
mii'minlerin alamet-i farikas1d1r . .. 

Sonra Allah'm onlan se~mesi. . . Allah'la o se<;ilen insanlar arasmda 
kurulan sevgi. .. Onlann tabiat ve unvam haline getirilen bu alametler. 
Ruhlarmda Allah'a kar§I duyduklan bu itmi'nan ... Ve cihadla O'nun 
hidayeti iizerine yiirtimek ... Btitiin bunlar, Allah'm lutfu ve ihsamd1r : 

«Bu, Allah'm diledigine verdigi bol nimetidir. Allah, Vasi'dir., Alim'
dir.» 

0; geni§ hazinesinden ve hududsuz ilminden lutfediyor. ilmi ve 
takdiri icab1 diledigi kimselere verdigi bu lutuf ve ihsandan daha geni~ 
ve daha iyi ne olabilir? ... 

·Allah; iman edenlere, iman vasfma uygun yegane dostluk hedefini 
gosteriyor ve dost edinecekleri kimseleri kendilerine a<;Ikhyor : 

«Sizin dostunu_z ancak Allah, O'nun Peygamberi ve namaz k1lan, 
zekat veren ve rtiku' eden mii'minlerdir.n 

Hi~bir te'vil ve degi§tinne imkam olmayan bu k1sa ifadelerle haki
kati ortaya koyuyor. BOylece islami hareket ve tasavvurun, yolunu de
gi§tirip kayd1nna f1rsatl yok oluyor. 
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Aslmda meselenin bOyle olmas1 da zaruridir. Qlinkii bu, inan~ me
selesidir. Bu, insanca hareket etme meselesidir ... Dostlugu sadece Al
lah'a tahsis etmek, O'na mutlak olarak giivenmek, din olara.k islam'I 
henimsemek, miisliimanlarla, din olarak islam'1 kabul etmeyen, nizam 
olarak onu uygulamayan insanlan kesin olara.k birbirinden ay1rmak 
i~in o inanca uygun hareket etme davas1d1r ... islami hareket, ciddi ve 
kuvvetli bir harekettir. Bir tek liderden ve bir tek sancaktan ba§kasma 
dostluk yoktur orada ... Orada yardlmla§ma, ancak inanan insanlar ara
smda yap1hr. Qiinkii ]nan~tan gelen nizam da yardunla§mayi hedef 
almaktadir. 

Fakat islam, s~dece bir arma degildir. . . Sadece sancak ve §iardan 
da ibaret degildir. Veya dille soylenen bir sOZ, verasetle intikal eden bir 
neseb ve muayyen beldelerde ikamet eden! ere ait bir vas1f da degildir ... . 
Ayet, iman edenlerin ba§ta gelen ozelliklerinden bir ka~m1 da a~1khyor: 

«Namaz k1lan, zekat veren ve riiku' eden mii'minler ... » 
Onlarm s1fatlarmdan biri, namaz kllmak ... Sadece namaZI eda et

mek degil, onu daima k1lmak, yani onu tam manas1yla eda etmek ... 
Tam manas1yla yap1lan edadan o namazm neticelerini gormek miim
kiindiir: 

<<Ger~ekten namaz, hayas1zhktan ve kotii i§lerden allkoyar.» (An
kebut, 45). 

Bir insamn kild1g1 namaz; kendisini hayas1zhktan ve kotii i§lerden 
ahkoymuyorsa, o namaz kilmami§tir ... ~ayet kilmi§ olsayd1, Allah'm bu

, yurdugu gibi btl namaz kendisini onlardan ahkoyardL 
Onlarin vas1flarmdan biri de zekat vermektir. Yani arzu ve mem

nuniyetle Allah'a ita,at ve O'na yakla§mayi hedef alarak malm hakkm1 
eda etmektir. Zek'at, sadece mali bir vergiden ibaret degildir. o, aym zar 
manda bir ibadettir yahut mali bir ibadettir. i§te islam nizammm mii- . 
meyyiz ozelliklerinden biri de budur. Bu nizam, tek bir fariza ile ~e§itli 
hedefleri ger~ekle§tirir ... Bu ozellik; yeryiiztiniin hi~bir nizammda mev-
cud degildir. . 

Be§eri nizamlarda, cemiyetin durumunu diizeltmek hususunda, me
deni vergi ad1 altmda cemiyetin niahm almaktan, yahut devlet adma, 
halk namma veya ba§ka bir isirrile fakirler f~in zenginlerin mahm al
maktan asia sarf-1 nazar etmez. Ancak o, ooylelikle bir tek hedefi ger
~ekle§tirebilir : Mall muhta~ olanlara ula§tirmak ... 

Fakat zekata gelince ... Zekat ismi ve manas1 ile ne kasd ediliyor? 
Zekat, her §eyden evvel temizlik ve artmak manasmad1r. 0, insamn 
Allah' a ibadet edebilmesi · i~in vicdamm temizleyen bir unsurdur. Keza 
~akir karde§lerine el uzatmas1 i~in kendisini ikaz eden temiz bir §Uur
dur ki, bu ·da Allah'a ibadettir. Bunu yapan; ahirette Allah'tan giizel 
miikat'atlar beklemektedir. Keza bereketle ve miibarek bir iktisadi 
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nizamla diinya hayatmda mahmn ·artmasml da beklemektedir. ·sonra 
ze·kat alan fakirlerin ruhlarmda da temiz bir :§UUr uyamr. Qiinkii onlar 
bilirler ki; bu, zenginlerin mallannda Allah'm kendileri ic;in tahsis 

· etmi§ oldugu bir lutuftur. Sonra zekat; fakirlerin zenginlere kar§l duy· 
duklan kin ve ihtiras ate§ini de sondiiriir. Bu arada §U husftsu da hatir
latmamiz laz1m; islam nizammda zenginler, ancak helal yoldan kaza
nabilirler, ba§kalanmn hakkma tecaviiz edemezler, onlarm hisselerini 
gasbedemezler .. Bu mali vergi i§te bOyle giizel, hay1rh ve memnuniyet 
verici havada, zekat, temizlik ve geli§me havasmda gerc;ekle§ir .. . 

Zekat vermek, iman edenlerin alametlerinden biri olarak takarriir 
etmi§tir ki ; onlar, her tiirlii hayati meselelerde Allah'm §eriatma tabi 
olurlar. Zekat; aym zamanda her meselede Allah'm hakimiyetini ikrar 
etmeleri manasma ·da gelir .. . i§te -islam budur ... 

«Rqku' eden mii'minler ... 11 

Bn, onlarm halleridir. Sanki tabii ve asli vaziyetleridir... Bundan 
dolay1 ayet-i kerime; «namaz k1lanlarn diye mevzuu bitirmiyor. Bu ye
ni vas1f; · c;ok daha umumi ve c;ok daha §iimulliidiir. <;iinkii bu vas1f; 
onlan, sanki daimi halleriyie canlandmyor. Onlarm bu alametini ortaya 
~lkanyor ve onlar b.unun sayesinde tanmtyorlar. 

Bu gibi miinasebetlerle ortaya c;lkan Kur'an'm ifadelerindeki ruh
lara i§leyen sars1c1 nagmelerden daha derin ve daha ince ne olabilir? ... 

Sadece kendisine giivenmelerinin, O'na iltica etmelerinin ve sadece 
O'nu dost edinmelerinin kar§1llg1 olarak Allah; iman edenlere, Peygam
berine ve ona tabi olan mii'minlere ... Kendileriyle diger biitiin insanlar 
arasmda tam bir aynhk meydana getiren mii'minlere .. _ Zafer ve gali
biyet va'dediyor : 

«Kim Allah'1, peygamberini ve mii'minleri dost edinirse kat'iyetle 
bilsin ki; Allah'tan yana olanlar iistiin gelirler.n 

Dikkat edilirse; bu iistiinliik vaadi, iman kaidesinin beyamndan 
sonra geliyor. Bu kaide; sadece Allah'1, peygamberini ve mii'minleri dost 
edinmektir. Yine bu vaad; yahudi ve htristiyanlan dost edinmekten, 
miisliimanlar arasmdan aynllp onlara iltihak etmekten ve dinden don· 
mekten sakmmalan laz1m geldigi hatlrlatildtktan ·sonra getiriliyor. 

Burada, Kur'an'm kendine mahsfts onemli bir hedefi var .. . Yiice 
Allah, miisliimandan, en haytrh nizam oldugu ic;in islam'a tabi olma
stm ister. Yoksa galib ve iistiin gelecegi, yeryiiziine hakim olacag1 ic;in 
degil. Bunlar, islam'a tabi olmamn tabii n~ticeleridir. Bu dini ikame 
etmek i~in, Allah'm takdirini tahakkuk ettirme yohinda elde edilen 
meyvelerdir ... Yoksa bunlar, islam'a girmenin ana te§vik unsurlan de
gildir. Miisliimanlarm iistiin gelmelerinde, kendi §ahlslan i~in bir §ey 
yoktur. 0 ancak, Allah'm onlar vas1tas1yla yiiriittiigu kaderidir. Bu 
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U.stiinliigii onlara, akideleri hesabma verir, kendi §aluslan hesabma de
gil. Bu huslista onlara; gO.sterdikleri gayretin, yeryiiziinde Allah'm di
nini ikame etmek ve bununla yeryiiziinii islah etmek yoluyla terettiib 
eden neticelerin sevab1 vard1r. 

Burada bu ayetin gelmesi, miisliimanlarm o giinkii durumunu ve 
bu miijdelere duyduklan ihtiyaci da gO.sterir... Allah' tan yana olan
larm mutlaka U.stiin gelecekleri kaidesine duyduklan ihtiyac1. .. Sonra, 
bu kaide §iibhesiz ki bizim i~in de ge~erlidir .. . Onun zaman ve mekan
la alakasi yoktur .. . Bu kaidenin, Allah'm kar§I gelinemeyen bir kanunu 
vasfma sahip oldugunu ogrenmekle kalbimiz mutmain oluyor ... Miis
liimanlar baz1 muharebelerde maglub olsalar dahl, degi§meyen kanun 
§Udur : Allah'tan yana olanlar, mutlaka U.stiin geleceklerdir ... Allah'm 
kat'i vaadi, yol boyunca baz1 merhalelerde goriinen zahiri hadiselerden 
~ok daha kesin ve ~ok daha dogrudur. Allah'a, Rasultine ve mii'minlere 
dostluk gO.stermek; sonunda Allah'm vaadini tahakkuk ettirecek olan 
yegane yoldur. (Seyyid Kutub, Fi Zilal'il-Kur'an, IV, 301 - 310). 

Bize Seyyid Ebu'l-Hamd Mehdi ibn Nizar el-Hasani. .. A'me§ kana
llyla iba.ye ibn Heb'i'den nakletti ki; o, §6yle derni§ : Abdullah ibn Ab
bas, zemzem kuyusunun etrafmda oturdugu s1rada RasUlullah (s.a.) 
buyurdu ki, dedigi s1rada ba§I sankla biirillii bir adam ~Ikageldi. ibn 
Abbas; Rasulullah dedi ki; diye soze ba§ladigmda adam da ayru sozleri 
tekrarhyordu. ibn Abbas dedi ki; Allah adma soranm sana kimsin? 
Adam sangm1 yi.iziinden ~1kard1 ve §6yle dedi : Ey insanlar, beni taru
yan tarur, tarumayana da kendimi ben tamtacagtm. Ben, Bedir'li Ciin
deb ibn Ciinadi Ebu zerr el-Gifari'yim. Ben, Rasulullah'I kulaklanmla 
dinledim. Yoksa kulaklanm sag1r olsun. ~u gozlerimle gordiim, diyordu 
ki; iyilerin onderi, katirlerin katili, kendisine yardim edenlerin muzaf
fer oldugu, kendisini horlayanlarm rezil oldugu ki§iye sesleniyordu. 
Ben, Hz. Peygamberle bir giin ogle namazm1 klldim. Bir dilenci mescidde 
o'ndan bir §ey istedi, kimse dilenciye bir §ey vermedi, dilenci elini goge 
kald1rd1 ve dedi ki : Allah'Im §fthid ol, ben Rasulullah'm mescidinde 
bir §ey istedim, kimse bana bir §ey vermedi. Hz. Ali riiku'da idi, sag 
elinin parma~m i§aret etti. Bu parm.agmda yiiziigii vard1. Dilenci geldi 
ve Hz. Ali'nin parmagmdaki ytiziigii ald1. Bu olay, Rasulullah (s.a.) m 
goziiniin oniinde cereyan ediyordu. Hz. Peygamber namazm1 bitirince, 
ba§mi goge kaldnxh ve dedi ki : Allah'1m, karde§im Mlisa Senden istedi 
ve §oyle dedi: «Rabb1m bana gogstimii ~. i§imi kolayla§tlr, dilimdeki 
diigiimii ~oz, soziimii anlasmlar. Ailemden birini bana vezir k1l, bu ki§i 
karde§im Harlin olsun, onunla giiciimii peki§tirir ve i§imde ondan yar
dim almm.» Bunun iizerine, Hz. Peygambere sozlii bir Kur'an indi ve 
buyurdu ki: Karde§inle senin havzunu kuvvetlendirecegiz. Ve ikinize 
hiikiimdarhk verecegiz, size hie bir &ey ula§mayacak. Allah'Im ben de 
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Senin peygamberin ve se<;kin kulun olan Muhammed'im. Allah'Im gog
siimii a<;, i§imi kolayla§tlr ve ailemden Ali'yi bana vezir kil, sirt1m1 onun
la peki§tir, dedi. Ebu Zerr der ki; Allahta and olsun ki, RasUlullah (s.a:.) 
soziinii daha tamamlamaml§tl ki, Cebrail Allah katmdan gelerek ey Mu
hammed oku, dedi. 0 ne okuyay1m, deyince; -Cebrail, C<Sizin veliniz ancak 
Allah, Rasulii ve iman etmi§ olanlard1r. _. » (Maide, 55-56) ayetlerini oku, 
dedi. Bu haberi Ebu ishak es-Sa'lebi, tefsirinde aym isnadla rivayet eder. 
Ebu Bekr er-Razi'nin, Ahkam el Kur'an kitabmda; Magribi'nin rivaye
tine gore, Rfunmani ve Taberi de derler ki: Bu ayet, Hz. Ali'nin riiku'da 
iken yiizugtinii sadaka olarak vermesi iizerine, onun hakk1nda nazi! ol
mu§tur. Bu, Miicahid ve Siiddi'nin gorii§iidiir. Ebu Ca'fer, Ebu Abdullah 
ve Ehl-i Beyt imamlarmm hepsinin gorii§ii de boyledir. Kelbi der ki; 
bu ayet, Abdullah ibri Selam ve arkada§lan miisliiman olduklarmda 
yahudilerle dostluklanm kopard1lar, bu sebeple onlar hakkmda nazi! 
olmu§tur. Ata'nm rivayetinde Abdullah ibn Selam demi§ ki: Ey Al
lah'm Rasulii, ben Ali'nin riiku'da iken yiiziigiinii tasadduk ettigini 
gordiim, biz onu dost ediniyoruz. Bu olay1 bize .Seyyid Ebu'l-Hamd ... 
Ebu Salih'e ula§an merfu' ve muttas1l bir isnad ile Abdullah ibn Ab
bas'dan nakletmi§tir. ibn Abba.s der ki: Abdullah ibn Selam ve bera
berinde Hz. Peygambere iman etmi§ olan bir topluluk, huzur-u nebe
vi'ye geldiler ve dediler ki : Bizim evlerimiz uzakt1r. Bu meclisten ba§ka 
meclisimiz ve konu§acak yerimiz yoktur. Kavmimiz, bizim Allah'a ve 
Rasuliine inandigimizl ve onu tasdik ettigimizi goriince bizi terk ettiler. 
Bizi aralarmda oturtmamak, kendileriyle evlendirmemek ve bizimle 
konu§mamak iizere soz birligi ettiler, bu bize zor geliyor. Hz. Peygamber 
buyurdu ki: «Sizin dostlanmz, ancak Allah ve Rasuliidiir ... » ayetini 
sonuna kadar okudu. Sonra mescide geldi, halk k1yamda ve riiku'da du
ruyordu. Goziine bir dilenci ili§ti. Hz. Peygamber; sana bir §ey veren 
oldu mu? diye sordu. 0 da evet, giimii§ten bir ytiziik dedi. Rasulullah 
(s.a.) : Onu sana kim verdi? diye sordu. Adam; i§te, o ayakta duran, 
dedi ve eliyle Hz. Ali'yi gosterdi. Hz. Peygamber, hangi haiJieyken onu 
sana verdi? diye soru:qca; adam, riiku'da iken verdi, dedi. Hz. Peygam
ber, tekbir getirerek hemen bu ayeti okudu. Bu s1rada Hassan ibn Sabit 
§U §iirini in§ad etti : 

Ey Ebu Ha . .,an camm ve arzulanm sana feda olsun. 
Her hidayette ko§an ve yava§ giden de 
Senin miirekkebli ogiitlerin kaybolur mu hi<;. 
Tann katmda medih kaybolacak degildir. 
Sensin o, ki riiku'da iken zekat verdin, 
Camm sana feda olsun ey riiku' edenlerin en hay1rhs1. 
Allah, senin hakkmda en hay1rh velayeti indirdi. 
Ve §eriat kitablarmm en oviilmii§ilnde omi tesbit etti. 
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Bu ayet-i kerime, peygamberden sonra fasilasiz olarak Hz. Ali'nin 
imametinin sahih oldugunun en a<;Ik delillerindendir. Bunun tesbit 
§ekli §Oyledir: Sizin veliniz, lafZI; i§lerinizi en iyi idare eden ve itaat 
etmeniz gereken, anlammadir. Bu husus, sabit olduguna ve iJ.:mln eden
lerden maksadm da Hz. Ali oldugu sabit · olduguna gore, nass'm Hz. 
Ali'nin imametini gosterdigi de sabit olur. Ve bu nokta a<;Ikhk kaza
mr. Birinciye delalet eden hrisus, lugata bakmaktrr. Kim lugati ara§
tmrsa bilir ki; halk, bu konu uzerinde karar kilmi§tlr. Lugat ehlinin 
bu konudaki gorU.§lerini daha once zikrettik, tekrarma gerek yok. Son
ra · A.yetin bunu · ifade edip ba§kasmi ifade etmedigine deh1let ·eden bir 

husU.S da §Udur; ayette· ge<;en, ancak anlamma gelen ( l,.j\ ) lafZI 

tahsisi gerektirir ve zikredilenlerin di§mdakilerden bu hukmu nefye
der. Mesela; fesahat, ancak cahiliyet devrinde vard1, denildigi zaman, 
digerlerinde fesahatm bulunmadigi kasdedilir. Bu husus kesinlik ka
zandigma gore; veli lafzmm, dinde dostluk ve mahabbet anlamma 
almmasi caiz 'olmaz. c;unku bu manada, bir mu'minin diger mu'mine 
tahsis edilmesine gerek yoktur. Zira bu manada butun mu'minler 
mU.§terektir. Nitekim Allah Teala; ((erkek mu'minlerle kadm mu'min
ler birbirlerinin dostlandir» buyurmU§tur. Bu §ekilde haml edilmesi 
caiz olmadigma gore; sadece bir ba~ka §ekil kalmi§ oluyor ki; 0 da me
seleleri ara.~t1rmak ve halkm itaat etmesinin farz olmasm1 gerektiren 
hususlan incelemektir. Bu lafzm, ancak iki §ekle haml edilmesi mum
kiindur. Birincisi batll olduguna gore, ikincisi sabit demektir. iman 
edenler lafzmdan maksad~n Hz. Ali olduguna, ayetin nuzftl sebebiyle 
ilgili genel ve ozel yollardan varid alan rivayetler delalet etmektedir. 
Daha once ruku' halinde yuzugunii sadaka olarak vermesi uzerine bu 
ayetin indigi a<;Iklanmi§tlr. Zira v~li lafziyla kasd edilen husftsun; taat 
ve imametin farz olduguna rucu' ettigini soyleyen herkes bunu ayet
ten kasd edilen anlam olara!,{ soylemi§lerdir. Ummetten hi<; bir kimse 
bu lafzm, bizim zikrettigimizi gerektirdigini ve bu manamn ba§ka an
lama gelebilecegini soylememi§tir. Hi<; bir kimse, iman etmi§ler lafzi
mn cemi' oldugunu, tek ba§ma kimseye yonlendirmenin caiz olmadi
gmi ifade etmemi§tir. Zira lugat ehli cemi' lafziyla, ta'zim ve· tefhim 
i<;in teki ifade ederler. Bu husus lugat<;Ilara gore, delili gerektirmeye
cek kadar ag1ktir. Ve yine hi<; kimse onlar ruku' ederler, kavli ile bu 
riiku' onlarm adet ve ah§kanhklandir diyemez, aynca bu zekat veren
lerden de hal olamaz ... (Tabressi, Mecma'Ul-Beyan, III, 210- 211) 

ikinci mesele, §iiler derler ki; bu ayet, Hz. Peygamberden sonra 
imamm Hz. Ali olacagmm delilidir. Ve bunu §Oyle takrir ederler : Bu 
ayetle imamm kasd edildigi, , bu imamm da Ebu Talib oglu Ali olmast 
gerektigi ag1ktir. 
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Birinci makamm ar;1klanmas1 : Veli ( c) _,11 ) kelimesi, liigatta 
yardm1 eden ve seven anlamma gelir. Nitekim Allah Teala; Hniii'min 
erkekler ve mii'min kadmlar birbirlerinin velileridir•> buyuruyor. Ay
nca tasarruf eden anlamma da gelir. Hz. Peygamber; hangi kadm ve
lisinin izni olmadan nikahlamrsa, buyurarak, bu anlam1 kasd etmi§
tir. Biz deriz ki : Burada iki vecih vard1r; birincisi, veli lafz1 yukarda 
zikredilen her iki anlama gelmektedir ve Allah, hangisini kasd ettigi
ni ta'yin etmemi§tir. Her iki anlam arasmda bir z1dd1yet yoktur. Do
layisiyla her iki anlama hamledilmesi gerekir. Netice olarak ayetin; 
mezkur mii'minlerin, islam iimmetine tasarruf ettikleri §eklinde anla
§llmasl gerekir. ikincisi, denilebilir ki, bu ayetteki veli kelimesinin, 
yardliDCl manasma gelmesi dogru degildir. Oyleyse mutasarnf mana
sma almmas1 gerekir. Yard1mc1 manasma gelmesi dogru degildir, de
dik. Qiinkii bu ayette zikredilen velayet, biitiin mii'minler ir;in umumi 
olan bir velayet degildir. Qiinkii ifade, hasr anlamma gelen ( 1,..:.1 ) 

edatlyla kullamlmH}tlr. T1pk1, ((Allah, ancak bir tek ilahtlr" kavlinde 
oldugu gibi. Yardm1 manasma gelen velayet ise, umumidir. Nitekim 
Allah Teala, «mii'min erkeklerle mii'min kadmlar birbirlerinin dost
landir" buyurarak, (velayet kelimesini) bu anlamda kullanmi§tlr. Bu 
da gosteriyar ki; burada soz konusu alan velayet, kesinkes yard1m an
lamma degildir. Yard1m anlamma olmad1gma gore, tasarruf anlaml
mi olmasl gerekir. <;iinkii veli kelimesinin bu ikisinden ba§ka anlaml 
yoktur. Bu takdirde ayet, §U §eklide manalandmllr : Ey mii'minler, 
size tasarruf eden yalmzca Allah, Rasulii ve falanca s1fatlarla sifat
la~mi~ alan mii'minlerdir. Mezkur s1fatlarla s1fatlanm1§ alan mii'min
lerin, bu ayete gore biitiin iimmete tasarruf etmesi gerekir. imam ke
limesi de, biitiin iimmete tasarruf eden demektir. Anlatt1klanm1zdan 
§U ortaya <;1k1yor ki; bu ayette vas1flan zikredilen §ahsm, iimmetin 
imam1 almas1 gerekir. 

ikinci makamm ar;1klanmas1 : Zikrettigimiz husus sabit alduguna 
gore, bu imamm Ebu Talib og;lu Ali olmas1 gerekir. Bunun ar;Iklan
masi birkar; vecihledir. Birincisi; bu ayetle bir §ahsm imametini var 
sayan herkes, bunun Hz. 1\li oldugunu soylemi§tir. Bu ayetin bir §ah
sm imametine delalet ettigi sabit olduguna gore; bu §ahsm Hz. Ali 
almas1 gerekmektedir. Zarunlu alarak farkll bir gorii§ beyan eden ol
maml§tlr. ikincisi; rivayetler, bu ayetin Hz. Ali hakkmda nazil oldu
gu kanusunda ac;1kllk kazanml§tlr. Bunun Hz. Ebubekir hakkmda na-. 
zil aldugunu soyleyen yoktur. Zira anun hakkmda nazi! olmu§ olsay
dl, bu anun imametine delalet ederdi. Ummet, bu ayetin onun ima
metine delalet etmedigi konusunda icma' ettigine gore, bu gorii§ M-
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til olmu§tur. ( ... ... ) I§te ~ia'mn, Hz. Ali'nin imameti konusuna bu 
ayeti delil getirmelerinin ozeti bundan ibarettir. 

Cevab olarak deriz ki : Veli lafzmm, yard1mc1 ve mutasarr1f an
lamlarma birlikte hamledilmesi caiz degildir. <;Unkii flklh usulii ba
klmmdan rhi.i§terek lafzm, her iki anlama birden hamli caiz degildir. 
ikinci §ekil olarak deriz ki : Bu ayette veli lafz1yla, seven ve yardlm 
eden anlammin kasd edilmi§ olmas1 ni<;in caiz olmasm? Biz, veli laf
zmm bu anlama kullamlmasmm, mutasarnf anlamma kullamlmasm
dan daha uygun olaca~na dair delil getirebiliriz. Sonra onlarm §Oyle 
soylediklerine §U §ekilde cevab veririz : Bu ayetteki veli lafzmm, yar
dlmCl anlamma hamledilmesini gasteren bir<;ok vecihler vard1r. Birin
cisi; bu ayetin ve bir onceki ayetle bir sonraki ayetin akl§mdan an
cak bu mana anla§Ilabilir. Bundan onceki ayette Allah Teala; ((ey 
iman edenler, yahudi ve hiristiyanhtn veliler edinmeyin)) huyurmu§
tur. Burada, yahudi ve h1ristiyanlan ruhlarrmza ve mallanruza tasar
ruf eden imamlar edinmeyiniz, §eklinde bir maria kasd edilmi§ ola
maz. <;i.inki.i bunun batll olaca~, zaruri olarak bilinir. Sadece, yahudi 
ve h1ristiyanlan dostlar ve yard1mc1lar edinmeyiniz, onlarla karl§IP 
destekle§meyiniz, anlam1 kasd edilmi§tir. Bundan §iddetle nehyedil
dikten sonra, Allah Teala; ((sizin veliniz ancak Allah, Rastlli.i ve mii'
minlerdirll, buyuruyor. ifadenin aki§mdan anla§llan odur ki; burada 
emredilen velayet, bir onceki ayette nehyedilen velayettir. Bir onceki 
ayette nehyedilen velayet, yard1m anlamma geldigine gore; burada 
emredilen velayetin de, yard1m anlamma gelmesi daha uygundur. Aye
tin devammda ise; ((ey iman edenler; sizin dininizi alay ve eglenceye 
alan, sizden once kendilerine kitab verilmi§ olanlarla, kafirleri veliler 
edinmeyin. Eger mii'minlerseniz Allah'tan korkun)), buyurmaktadlr. 
Daha sonraki ayette gorilli.iyor ki; yahudileri, h1ristiyanlan ve kafir
leri veliler edinmekten nehyedilmektedir. Oyleyse buradaki velayetin; 
yard1mc1 anlamma oldugunda §i.iphe yoktur. ~u halde bahis konusu 
olan ayetteki velayetin de, yardlmCl manasma olmas1 gerekir. Insaf 
sahibi kimse, taassubu b1rak1p ta ayetin ba§ma ve sonuna bakarak di.i
§iini.irse; buradaki velinin, kesinkes dost ve yardimCI anlamma geldi
gine hi.ikmeder. Ve imam anlamma gelmesinin imkans1zhgm1 bildi
rir. Qiinkii boyle bir iddia, bir tek gaye i<;in sevk edilmi§ olan iki ke
lamm arasma yabanc1 bir soziin soku§turulmasi demek olur ki; bu, 
son derece rekaket ve dii§iikli.iktiir. Allah kelamm1 bundan tenzih et
mek gerekir .. 

c .. .... ........... ) 
Hz. Ali ibn Ebu Talib; Kur'an'm tefsirini bu Rafizilerden <;ok 

daha iyi bilirdi. Eger bu ayet, .onun imamhgma delalet etmi§ ~isay-
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d1; herkesin huzurunda bunu delil olarak- getirirdL ~ia'mn, Hz. Ali 
bunu takiyye ic;in yapmaml§tlr, demesi de imkans1zd1r. Qiinkli onlar, 
Hz. Ali'nin §Ura giinii; gadir ve miibahele haberine sanld1gm1 soyle
mektedirler. Onun faziletlerinden ve menk1belerinden bahseden kay
naklardan hic;birisi; Hz. Ali'nin, imametini isbat ic;in bu ayete dayan
dlgml soylememi§tir. Oyleyse bu, Raf1zilerin - Allah'm la'neti onlarm 
iizerine olsun- sozlerinin kesinkes saklt oldugunu gosterir . 

. ( ...... ....... ..... ) . 

Bu . ayetin, Hz. Ali hakkmda nazil olduguna dair delilleri ise, ta
mamen memnu'dur. Biz, miifessirlerin c;ogunun bu ayetin iiniinetle il
gili oldugunu idda ettiklerini ac;1klarm§tlk. Bu ayette Allah Teala, miis· 
liimanlan sadece miisliimanlardan dost ve yard1mC1 edinmelerini em
retmektedir. Baz1 miifessirler de bu ayetin, Hz. Ebubekir hakkmda na
zil oldugunu soylemi§lerdir. Bu ayetin riiku' ha:linde zekat verenlere 
has oldugunu ve bu ki§inin de Ebu Talib oglu Ali oldugunu soyleye
rek delil getirmelerine gelince; biz ·deriz ki; bu da zaytftlr. Zira bi
rinci olarak, zekat ismi bir . vacibin ad1d1r, mendubun ad1 degildir. 
Qiinkii Allah Teala; <tzekatm1z1 verinizn, · buyuruyor. ~ayet Hz. Ali, 
vacib olan zekatl riiku'da iken vermi§ ise; bu, onun vacib olan zekatl 
ilk vacib oldugu vakitte vermeyip te'hir ettigmi gO.sterir ki, ulemanm 
c;ogunluguna gore boyle bir davranl§ giinaht1r. :Bu giinah1 Hz. Ali'ye 
isnad etmek, caiz degildir. Zekat kelimesini nafile sadaka diye anla
mak asla aykm olur. Qiinkii Allah Teala; ((zekatm1z1 verinn, buyur
mu§tur ve bu kelime, zekatm vacib oldugunu gosterir. ikincisi; Hz. · 
Ali'nin namazda iken Allah'1 iikir halinde kalbinin Allah'm zikri ile 
dolu olmas1 gerekir. ~iiphesiz ki bOyle bir ki§inin, ba§kasmm soziinii 
dinlemek ve anlamak ic;in ay1racag1 vakti olmaz. Nitekim Aliah Teala; 
<tOnlar ki otururken, ayakta iken, yanlan iistii yatarken Allah'I zikre
derler. Goklerin ve yerin yaratlh§ml dii§iiniirlern, buyurmaktadir. Kal
bi ilahi tefekkiire dalmi§ olan bir ki§i, nastl ba§kasmm soylediklerine 
kulak verebilir? Uc;iinciisii; namazda bir fakire yiiziik vermek fuzuli 
bir i§tir. Hz. Ali gibi bir zatm bOyle bir §ey yapmas1 uygun degildir. 
Dordiinclisii; ·Hz. Ali Aleyhisselamm fakir oldugu ve zekatl verebile
cek kadar mall bulunmad1g1 me§hurdur. Nitekim ~ia, Hz . . Ali'nin uc; 
dilim ekmek vermesi iizerine insan suresi ( ._,:;IJ,A ) nin nazil oldu
gunu soylemektedir. Bu da miimkiin degildlr. (Fahreddin Razi, Me
fatih el-Gayb, XII, 26- 31) 

0, onlan sever, onlar da O'nu severler. Kullann Rablanm sevme
leri, O'na itaat edip ho§nudlugunu gozetmeleridir. Gazabm1 ve ceza
sml gerektiren fiilleri yapmamalandtr. Allah'm kullanm sevmesi ise; 
onlarm kendisine itaat edip ta'zim ve hamd-ii sena ederek raz1 olma-



2404 iBN KESiR (Ciiz: 6; Sure: 5 

sm1 saglamalan uzerine en guzel sevabla mukaratland1rmakt1r. insan
larm en bilgisizi ve en \!Ok ilim dii§mam olan, ilim ehline ve §eriata 
en r;ok kin besleyen ve her ne kadar onlar gibi cahil ve beyinsizlerin 
yamnda bir yol sahibi olduklan kanaatl bulunsa; yol baklmmdan en 
\!irkini olan yapmac1k, sun'i ve yunden (suf) elbiseler giyen flrkalar
dlr. Onlann mahabbet ve a§k diye edindikleri dinler; Allah'm harab 
edesi kursilerinde seslendikleri tegannileri, Allah'm y1kas1 yerinde §e
hidler ad1m verdikleri ki§iler gibi gaze! okuyarak raks ettikleri me
kanlarda MU.Sa'mn Tur dagmm yerinden oynamas1 s1rasmdaki sarsm
tlSlndan \!Ok uzak o1an sars1lmalarmda soyledikleri ve inand1klarma 
gelince; Allah, onlarm soylediklerinden butunuyle yuce ve miinezzeh
tir. Onlarm if'adelerinden uzaktlr. Nas1I 0, zatl ile onlan severse onlar 
da O'nun zatm1 sevdiklerine dair sozlerinden miinezzehtir. Buradaki 
zamir zata racidir, s1fa.tlara degil. Onlara gore sevginin §art!, sevgi 
sarho§luguna tutulma.ktlr. Eger bOyle olmazsa gerr;ek sevgi olmaz. (Za
mah§eri, Ke§§af, I, 622) 

57 - Ey iman edenler, sizden once kendilerine kitab 
verilenlerden dininizi alay ve eglenceye alanlan ve kafir
leri dost edinmeyin. Eger mu'minler iseniz Allah'tan kor
kun. 

58 - Birbirinizi namaza 9agrrdiginizda; onu alay ve 
eglenceye ahrlar. Bu, onlann ger9ekten ak1l edemez bir 
topluluk olmalanndandir·. 

Kafirleri Dost Edinenler 

Bu ayet-i kerime'de; islam'a du§man olan ehl-i kitab ve ·mii§rik
lerle dostluk kurmamn menfur bir durum oldugu anlat1hyor. Onlar 
ki, amel saliblerinin yaptlklan en guzel ameli, evet diinyevi ve uhrevi 
butiin hay1rlan ihtiva eden tertemiz, sapasaglam islam'm hukumleri-
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ni alay konusu ederler. Kendi soguk fikirleri, fasid gi:irti§leri muvace
hesinde bu htikiimleri oyuncak gibi telakki edip onlarla oynarlar. ~ai
rin dedigi gibi : 

Nice dogru si:izti kmayanlar vard1r ki; 
Sakat anlayi§lardlr onlarm afeti. 
(Bu, ~air Mtitenebbi'nin bir beytidir.) 
<<Sizden once kendilerine kitab verilenler de." Buradaki { ~ 

beyan edat1d1r. Cinsi ac;1klamak ic;indir ... Kafirlerden maksad da mti~
riklerdir. ibn Cerir'in riv~yet ettigine gore Abdullah ibn Mes'ud bu 
ayeti: ( ~ .:r yl:SJI ly.JI .j:!.lll ~ ~" lj.,)A A.) IJ~I .j:!.lll 1_.,~";1 ) 
((Sizden once kendilerine kitab verilenlerden dininizi alay ve eglence
ye alanlan ve §irk ko§ffiU§ olanlan dost .edinmeyin.» ~eklinde okurnu~
tur. 

((Eger mi.i'minler iseniz Allah'tan korkun.n Allah'tan korkun da; 
sizin ve dininizin di.i§mam olan bu ki§ileri dost edinmeyin. Eger bun
larm alay ve eglence konusu yaptlklan Allah'm §eriatma iman eden 
kimseler iseniz. Nitekim Allah Teala Al-i imran suresinde de §Oyle bu
yuruyordu : <<Mi.i'minleri b1rak1p, kafirleri dost edinmesinler. Kim bOy
le yaparsa; Allah katmda bir degeri yoktur. Ancak onlardan sakmma
mz bali mustesnad1r. Allah sizi kendisiyle korkutur. Donti§ Allah'adJr.•> 
(Al-i imran, 28). 

((Birbirinizi namaza c;.agJrdigmiz zaman onu alay ve eglenceye 
ahrlar.» Aym §ekilde siz birbirinizi, ak1l sahipierinin yapabilecegi amel
Ierin en faziletlisi olan namaza c;agirdigmiz zaman; onu, alay ve eglen
ce konusu yaparlar. «Bu, onlarm gen;:ekten ak1l edemez bir topluluk 
olmalanndandir.» Onlar, Allah'a ibadeti ve Allah'm §eriatma uyma
mn manasm1 kavrayamam1§lard1r. Bu, §eytanm pe§inden gidenlerin 
Sifatldir. Onlar, ezam i§ittikleri zaJ;nan; ezan sesinin duyulmamas1 ic;in 
arkalanm donerler ve ezan bitince de ytizlerini dondurtirler. Namaz
dan sevab kazan~lmca kac;.arlar, sevab kazanmak bitince; dbnerek ki§i 
ile kalbi arasma girer ve derler ki : f}unu da hatlrla, §Unu da hatlrla. 
Ve hatlrlamaz oldugu §eyleri ki§iye hatirlatirlar. Nihayet ki§i; ne ka
dar namaz klld1gmm farkma bile varmaz. Sizden biriniz bu durumda 
oldugu zaman, selamdan once iki secde yapsm. Bu hadis muttefakun 
aleyhtir. 

Zi.ihri der ki : Allah Teala kitab-1 mtibin'inde nBirbirinizi namaza 
c;a~Irdigmizda onu alay ve eglenceye ahrlar.)) buyurarak; ezam zik
retmi§tir. ibn Ebu Hatim de boyle der. Esbat da Stiddi'den nakleder 
ki; o, bu ayet konusunda §i:iyle demi§tir : Medine'de bir hiristiyan var-
dl. Muezzin ( ~I Jr.J l.i.-. .;,1 .,._:.1 "I dedigi zaman ; o, yalan soyle-
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yen ate§te yansm, derdi. Gec.elerden bir gece, onun hizmet<;isi, kendisi 
ve ailesi uykuda .iken ate§ getirildi. Ate§ten bir klVIlclm dti§erek evi 
yakt1. Hem kendisi hem de ailesi yand1. Bu olay1 Cerir ve ibn Ebu Ha
tim rivayet ederler. 

Muhammed ibn ishak, Siret'inde der ki : Peygamber .Fetih senesi 
beraberinde Bilal oldugu halde Ka'be'ye gitti. BHal'e ezan, okumasm1 
emretti. Ebu Sufyan ibn Harb, Attab ibn 'Oseyd, Haris ibn Hi§am; 
Ka'be'nin avlusunda oturuyorlard1. Attab dedi ki: Allah Useyd'e lut
fetti de nefret ettigi bir sesi buracta i§itmedt" Haris ibn Hi§'am dedi ki : 
Eger onun hakll oldugunu bilmi.§ olsayd1m; Allah'a andolsun ki, onun 
pe§inde,n giderdim. Ebu Sufyan da, ben bir §ey demem. Eger bir §ey 
soylesem §U c;ak1l ta§lan haberi iletir, dedi. R~Ulullah (s.a.) onlarm 
yanma geldi ve sizin soylediklerinizi biliyorum, dedi ve her birine soy
lediklerini hatlrlattl. Haris ve Attab; biz senin Allah'm Rasulu oldu
guna §ehadet ederiz, c;tinku aram1zdan hie; birisi aynhp da sana haber 
vermek imkanma sahip olmad1, dedi. 

imam Ahmed ibn Hanbel der ki: Bize Revh ibn Ubade ... Abdula
ziz Ibn Abdtilmelik ibn Ebu Mahzure'den nakletti ki; ona Abdullah 
ibn Muhayriz bildirmi§. Abdullah ibn Muhayriz, Ebu Mahzure'nin ya
nmda yetim olarak kahyormu§. Abdullah ibn Muhayriz demi§ ki: Ben 
Ebu Mahzure'ye; amcacigim, ben §am'a gidiyorum ve senin nasll ezan 
okudugundan sual ~ilmesinden korkanm. Bana bunu bildir. Ebu Mah
zure ona demi§ ki: <<Evet, biz bir toplulukla c;Ikmi§tlk ve Huneyn yo
lunun bir k1smnu gec;mi§tik. Rasulullah (s.a.) 1 Huneyn'e sokmak is
temiyorduk. Biz, yolun bir oolumunde Hz. Peyganiberle kar§Ila§tlk. 
Rasulullah'm muezzini Bilal, Hz. Peygamberin huzurunda namaz ic;in 
ezan okudu. Biz yere yaslanmi§tlk, muezzinin sesini duyduk. YUksek 
sesle onu anlatlyor ve muezzinle alay ediyorduk. RasUlullah (s.a.) se
simizi duydu ve bize birini gondererek huzuruna c;agrrd1 ve dedi ki : 
Sesinin yukseldigini duydugum aramzdan hangisidir? Herkes beni 
gO.Stererek; budur, dedner. RasUlullah (s.a.) hepsini gonderdi ve beni 
tuttu. Sonra buyurdu ki; kalk, namaz ic;in ezan oku. Kalktlm, ama o 
s1rada Rasull:lllah'tan ve· onun bana emrettigi §eyden nefret ettigim 

. kadar hic;bir §eyden nefret etmiyordunt. Rasulullah'm huzftrunda aya
ga dikildim. RasUlullah (s.a.) bizzat bana ezan okutturmak tizere ya
nrma geldi ve «Allahu Ekber Allahu Ekber>J de, dedi. E§hedu enla ilahe 
illallah, E§hedu en la ilahe illalah, E§hedu enne Muhammeden Rasu
lullah,- E§hedu enne Muhammeden Rasulullah, de, dedi. Sonra don ve 
ses.irii· yukselt, buyurdu. Sonra E§hedu en la ilahe illallah, E§hedu en 
l'a ilahe illallah, E§hedu enne Muhammeden Rasulullah, E§hedu enne 
M'Uhammeden Rasulullah, Hayyaalassalah, Hayyaal~ah, Hayyaalelfe-

Ma 

lal 
ua 
ve 
ni; 
ka 
Sll 

kii 
su 
dil 
ve 
rir 
en 
su 
Al 

ne 
de 
nil 
zi1 

a1 
in 
ol 

ZB 



Maide; 57-58) HADisLERLE KUR'AN-I KERiM TEFSiRi 2407 

lah, Hayyaalelfelah, Allahu Ekber, Allahu Ekber, La .ilahe illallah, La 
ilahe illallah de, dedi. Sonra ezam bitirince beni ~agmh. Bana bir kese 
verdi ki; i~inde biraz giimii§ bulunuyordu. Sonra elini Ebu Mahzure'
nin s1rtma dayad1. Sonra elini yiizlerine, gogsiine ve cigerinin iizerine 
kadar gotiirdii. Hz. Peygamberin eli, Ebu Mahzure'nin gobeginin hiza
sma gelince, ~ulullah (s.a.) buyurdu ki; Allah senin ic;ini miibarek · 
k1lsm. Allah senin ic;in miibarek k1lsm. Ben dedim ki; Ey Allah'm Ra
sulii, bana Mekke'de ezan okuma izni ver. 0 da ben sana bu izni ver
dim, dedi. 0 s1rada Hz. Peygambere kar§I olan biitiin nefretim gitti 
ve yerini tamamen muhabbet-i Muhammediye ald1 ve Hz. Peygambe
rin Mekke valisi olan Attab ibn Useyd'in yanma geldim. Rasulullah'm 
emrine dayanarak . onun yamnda namaz k11Ip eZ'an okudum. Bu husu
su ailemden ula§tlgim ki§iler arasmdan Ebu Mahzure'ye ula§anlar bana 
Abdullah ibn Muhayriz'in aktard1g1 gibi aktardllar. imam Ahmed ibn 
Hanbel de aym §ekilde rivayet eder. Miislim Sahih'inde diger be§ sii
nen erbab1yla birlikte, bir ba§ka yolla Rasftlullah'm dort miiezzinin
den biri olan Ebu Mahzure'den bu rivayeti nakleder. Ebu Mahzure'
nin ad1 Semure'dir. 0, Mekke halkmm miiezzinidir. Uzun siire bu va
zifede kalmJ§tir. Allah ondan raz1 olsun ve kendisine raz1 etsin. 

59 - De ki : Ey ehl-i kitab; bizden ho~lanmayi~Iniz, 
ancak Allah'a, bize indirilene ve daha once indirilenlere 
inanmam1zdan ve sizin bir Qogunuzun da faslk kimseler 
olman1zdandrr. 

60 - De ki: Allah katinda bundan daha kotii bir ce
zanin bulundugunu size haber vereyim mi? 0 · kimse ki; 
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Allah ona la'net etmi~. aleyhine gazab etmi~ ve onlardan 
maymunlar, domuzlar ve tagut'a kullar kllm1~tir. i~te on
lar; yer bak1m1ndan en kotu ve dogru yoldan en c;ok sap
mi~ olanlard1r. 

61 - Size geldiklertnde; iman ettik, derler. Halbuki 
onlar, kiifr ile girmi~ler ve onlar yine onunla c;Ikmi~lar
dir. Ve Allah, gizlemekte olduklann1 c;ok daha iyi bilir. 

62 - Onlardan bir c;ogunu gorursun ki; gunaha, hak
sizhga ve haram yemeye ko~u~urlar. i~ledikleri ~ey; ger-. 
c;ekten ne kotudur. 

63 - Rabb'a kul · olanlar ve bilginler; onlan glinah 
soylemelerinden ve haram yemelertnden vazgec;irmeye 
c;ah~mah degiller miydi? Yapmakta olduklan ~ey gerc;ek
ten ne kotii. 

Katirlerin Miisliimanlardan Ho§lanmayi§lanrun Nedeni 

Allah Teala buyuruyor ki : Ey Muhammed, sizin dininizi alay ve 
eglenceye alan, kitab ehli kimselere de ki : Ey ehl-i kitab, bizden ho§
lanmayi§Imz; ancak Allah'a, bize indirilen ve daha once indirilenlere 
inanmamizdan ve sizin bir 9ogunuzun da fas1k kimseler olmamzdan
dir. Bizim ·ba§kaca bir ayibimiz ve kmanacak noktam1z yoktur. Bu de
dikleriniz ise ne ay1pt1r, ne de kmama nedeni olabilir. Buradaki istis
na istisna-i munkati'dlr. Nitekim benzer bir ifade de- Buru9 suresinde 
yer ahr: «Onlan ate§ azabma ugratmalan; sadece goklerin ve yerin 
hiikiimdarhgi kendisinin alan ve ovtilmeye lay1k ve gii9lii olan Al
lah'a inanmi§ olmalanndandir.» (Biiruc, 8) Tevbe suresinde ise §6yle 
buyurulmaktadir: «Onlardan 69 almaya kalkmalarmm yegane sebebi; 
Allah ve Peygamberin onlan bol nimetinden zenginle§tirmi§ olrnasi-
dir.ll (Tevbe, 74) · 

Miittefakun aleyh olan bir hadiste §Oyle buyurulur: ibn Cemil, 
s1r-f fakir oldugu i9in peygamberden ho§lanmazdL Nihayet Allah onu 
zenginle§tirdi. «Ve sizin bir 9ogunuzun da fas1k kimseler olmamzdan
di.ll Bu kiSim «Allah'a ve bize indirilene ve daha once indirilene inan
mamzdan.» ciimlesinin iizerine ma'tufdur. Yani biz; hem buna, hem 
de sizin bir c;ogunuzun hak ve dogru yoldan c;IkiDI§ fas1klar oldugunu
za inand1k, demektir. 

<CDe ki: Allah katmda bundan daha kotii bir cezanm bulundugu
nu size haber vereyim mi?» Yani Allah katmda k1yamet giinii, size 
bizimle ilgili tahminlerinizden daha kotii bir cezamn bulundugunu 
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haber vereyim mi? Bu ceza bu a§agilik s1fatla muttas1f olanlarm ce
zasidlr ki; Allah'm rahmetinden uzak olup gazabma c;arptlrdigi kim-. 
selerle ic;lerinden domuzlar, maymunlar kild1g1 kimselerin cezas1d1r. 
Nitekim bu hususun ac;Iklanmasi, Bakara suresinde gec;mi§ti. Aynca 
A'raf suresinde de gelecektir. 

Stifyan es-Sevri.. . Abdullah ibn .Mesud'dan nakleder ki; o, §6yle 
demi§: Hz. Peygambere; maymun ve domuzlar, Allah'm ters yiiz etti
gi insanlar m1? diye soruldu. Rasulullah (s.a .. ) buyurdu ki: Allah ne
sil ve soylarmm devam ettirdigi hic;bir kavmi helak etmemi§tir. - veya 
ters yiiz etmemi§tir.- Domuzlar ve hayvanlar bundan once idi. Miis
lim Siifyan es-Sevri kanallyla Mugire ibn Abdullah'tan bu hadisi ri
vayet eder. Ebu Davud et-Tayalisi de der ki : Bize Davud ibn Ebu Fu
rat.. . Abdullah ibn Mesud'un §6yle dedigini nakletti : Biz, Rasulullah 
(s.a.) a; maymunlar ve domuzlar yahudilerin neslinden midir? diye 
sorduk. 0, hay1r. Allah hi\!bir kavmi la'netleyip veya ters yiiz edip de 
soylanm devam ettirmez. Bunlar, ba§ka bir yarat1k idiler. Allah yahu
dileri de ters yiiz etti. Ahmed ibn Hanbel, bu hadisi Davud ibn Ebu 
Furat'dan rivayet eder. 

ibn Merduyeh der ki : Bize Abdiilbaki.. . Abdullah ibn Abbas'm 
§6yle dedigini nakleder : Rasulullah (s.a.) buyurdu ki : Domuzlar ve 
maymunlar ters yiiz edildikleri gibi, yllanlar da cinlerin ters yiiz edil
mi§ §eklidir. Bu hadis cidden garibtir. 

ccVe Tagut'a kullar.>> Bu ayeti, mazi sigas1yla ( u ~IJ.JI ~.J ) 

§eklinde okuyanlar da olmU§tUr. Bu takdirde mana ; cconlardan Tagut'a 
ibadet eden kullar kilmi§tV> olur. Ancak ( ~ ~lJ..JI :.;;&.., ) §eklinde 
izafet terkibi olarak okuyup da; <<onlardan Tagut'un hizmet<;ileri k1ld1» 

diye mana verenler de olmu§tur. Bir ba§ka grup ta (- u ~IJ.JI ~ _, ) 
cem'iil-cem' olarak Tagut'un kullan §eklinde okumw~Iard1r. ibn Cerir 
A'me~}'in, boyle okudugunu rivayet eder. Biireyde el-Eslemi'nin de 
( u ~lJ..JI ~~.., ) §eklinde okudugu nakledilir. Abdullah ibn Mes'ud'un 
ise ( 1_,~ .J ) ~eklinde okudugu nakledilir. Taberi, Ebu Ca'fer el
Kari'nin ( . .::., ,~~~-:..;, J ) '§eklinde okudugunu zikreder. · Ancak 
mec;hul §eklindeki bu O'kuyu§un manasm1 uzak bir ihtimal olarak goriir. 
Fakat ayetin zahirinden bu manamn uzak kar§1lanmayacag1 anla§lhr. 
<;iinkii bu, onlan ta'viz kabilindendir. Yani bu davram§ta bulunan siz
lerden bir kJSmlmZ, Tagut'a ibadet etmi§ §eklinde mana verilmi§tir. Bii
tiin bu km\etin manaSl §Una doniip gelmektedir : Ey bizim dinimize 
sata§an kitab ehli, bizim dinimiz yalmzca Allah'm birligi ve ibadetin 
yalmz Allah'a kul alma esasma istinad eder. Biitiin bu zikredilenler, 
sizin dininizde bulundugu halde, siz nas1l olur da bizim dinimize kar§l 
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boyle bir · davram§ta bulunursunuz? Bunun i~in Allah Teala; «i§te on
lar, yer bak1mmdan en kotii ve dojhu yoldari sapnn§ olanlardlr.» buyu
ruyor. Buradaki «en ~ok» ta'biri, ism-i tafdilin kar§l tarafta ortak ni
teligi bulunmayan §ekilde kul~amlmasmm ornegidir. Nitekim bir ba§ka 
ayet-i kerime'de «0. giin-cennetliklerin kalacagl yer ~ok iyi, dinlenecek
leri yer ~ok giizeldir.>> (Furkan, . 2~) buyurulmaktadir. 

«Size geldiklerinde; iman ettik derler. Halbuki onlar kiifiir ile gel
mi§ler ve yine kiifiir He donmii§lerdir.» Bu da miinaf1klann s1fat1d1r. 
Onlar mii'minlere gosteri§ yaparlar ve di§tan inanmi§ olduklanm soyler
ler ama kalbleri kiifiir ile doludur. Senin yamna geldikleri zaman; go
niilleri kiifiir ile dolu olarak girerler. Sonra senin yamndan aynld1klan 
zaman; yine senden duyduklan bilgiyle faydalanmami§ ve i~lerinde 

kiifiir sakh olarak donerler. Onlara ogiit ve nasihatlar fayda vermez. 
Bunun i~in onlar hakkmda «Yine kiifiir ile donmii§lerdir» denilerek 
bu kiifiir yalmzca onlara tahsis edilmi§tir. 

1<Ve Allah, gizlemekte olduklanm ~ok daha iyi bilir.>> Allah, onla
rm i~lerinde sakh bulunan s1rlan en iyi bil.endir. Onlar isterse kendile
rinde olmayan bir k1hga biiriiniip bunun tersini · ortaya koymaya ~ah§
smlar. Muhakkak ki Allah; goriinen ve goriinmeyeni bilendir. Kendi
lerini o:p.lardan da iyi bilir. Ve bu hususta onlan en miikemmel ceza ile 
cezalandmr. 

«Onlardan bir ~ogunu goriirsiin ki; g.Unaha, haks1zhga ve haram 
yemeye kO§U§Urlar.>> Haram ve giinahlan inkar eder, hakka tecaviiz 
eder ve batll yolla halkm mallanm yiyerek bu konuda yarl§Irlar. «i§le
dikleri §ey ger~ekteri ne kotiidiir.» Ne kotii amel yapmaktacilrlar onlar 
ve onlanri t.ecaviizii ne kotii bir tecaviizdiir. 

11Rabba kul olanlar ve bilginler, onlan yalan soylemelerinden ve 
haram yemelerindEm vazge~irmeye ~ah§mah degiller miydi? Yapmakta 
olduklan §ey ger~ekten ne kotiidiir?>> Rabba kul olanlar ve sahibleri 
onlan bu davram§tari nehyetmeli degiller miydi? Rabba kul olanlar, 
onlarm arasmda yetki sahibi olan bilgihlerdir. · Hahamlar ise, yalmzca 
bilgihlerdir. ((Yapmakta olduki.an §ey ger~ekten ne kotii.n Ali ibn Ebu 
Talha, Abdullah ibn Abbas'tan nakleder ki; o, §oyle demi§ : Rabba kul 
olanlar; bu kullugu terketmekle ne kotii bir §ey yapmaktad1rlar? Ab
durrahman ibn Zeyd ibn Eslem de der ki : Bunlan yapamad1klan, §Un
lan da yatp1klan ~ma,n o ki§iler bOyle derler. Abdurrahman ibn Zeyd 
ibn Eslem der ki: Ayette yer alan ( ~~ ) ve ( ~~ ) keli
meleri aym anlamad1r. ibn Ebu Hatim de boyle rivayet eder. ibn Cerir 
Taberi der ki : Bize Ebu Kiireyb .. . Abdullah ibn Abbas'tan nakletti ki; 
o, §oyle demi§ : Kur'an-1 Kerim'de bu ayetten daha ~ok ihtar edici bir 
ayet yoktur. Dahhak da aym §ekilde; bana gore Kur'an'da bundan daha 
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korkun~ bir ayet yoktur, der. · ibn Cerir Taberi de bOyle rivayet eder. 
Yunus ibn Habib'in anlattigma gore; ibn Ebu Hatim der ki; Bize 

Ebu Davud ~ · · Sabit ibn Said el-Hemedani'den nakletti; o, Sabit'i reyde 
gormii§ ve Yahya ibn Ya'mer'den naklederek §oyle dedi: Ebu Talib 
oglu Ali hutbe okudu, Allah'a hamd ve sena etti. Sonra §oyle dedi : Ey 
insanlar; sizden once helak olanlar, giinahlar~ i§lemeleri ve Rabba kul 
olanlarla din adamlannm da onlan nehyetmemeleri yiiziinden helak 
olmu§lardir. Onlar giinahta 1srar edip Rabba kul olanlar ve hahamlar 

. da onlan engellemeyince ba§lanna cezalar gelmi§tir. Oyleyse sizin ba§I-
mza da onlarm ba§ma gelenler gelmeden once ma'rufu emredip miin
kerden de nehyedin. iyi bilin ki : Ma'rufu emir ve miinkerden nehiy 
nzk1 kesmez, eceli yakla§tirmaz. 

imam Ahmed ibn Hanbel der ki: Bize Yezid ibn Harun ... ibn Ce
rirden' rivayet etti ki; Rasulullah (s.a.) §oyl.e buyurmu§tur: Hangi top
lumda giinah i§leyenler bulunur da; salihler olnardan daha gii<;lii ve 
onlan engelleyecek kudrette bulunduklan halde, onlan degi§tirmeye 
~ah§mazlarsa; mutlaka Allah Teala o topluma bir azab gonderir. Bu 
:§ekliyle bu hadisi, yalmz Ahmed ibn Hanbel rivayet etmi§tir. Ebu Da
vud da Miisedded kanahyla Cerirden rivayet eder ki; o, §oyle demi§: 
Ben RasUlullah'm §6yle buyurdugunu duydum: Her kim ki bir top
lumda bulunur ve o toplumda su~ i§lenir, o ki§i de o su<;u onleme gii
ciine sahip bulunur ve onlan degi§tirmezse; mutlaka olmezden once 
Allah onlara bir · mlisibet gonderir. Bu hadisi ibn Mace de, Ali ibn Mu
hammed kanahyla Cerir'den rivayet eder. Hafrz el-Mezzi der ki: l;lu'be, 
bu hadisi Ebu ishak kanahyla Cerir'den rivayet etmi§tir. 
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64 - Yahudiler: Allah'In eli baghd.Ir, dediler. Boyle 
dediklerinden oti.irii kendi elleri baglansin, la'net olsun. 
Hay1r, O'nun iki eli de ac;Iktrr, nasil dilerse oyle infak eder. 
Rabbindan sana indirilen; andolsun ki, onlardan c;ogunun 
azginhg1n1 ve kufriinfi artrracaktlr. Onlar1n aralanna ki
yamet giiniine kadar siirecek kin ve nefret sald1k. Sava~ 
ic;in ate~i ne zaman korilkleseler; Allah onu sondiiriir. Ve 
yeryiizunde fesada ko~arlar. Allah ise fesadc;Ilan sevmez. 

65 - Eger ehl-i kitab, iman edip te salnnsalard1; ko
tiiliiklerini orterdik ve onlan Nairn cennetlerine koyard1k. 

66 - . Eger onlar; Tevrat'1, incil'i ve kendilerine rabla
nndan indirilmi!j olan1 dosdogru tutsalard1; muhakkak ki 
hem iistlerinden, hem de ayaklann1n altlanndan yiy~cek
lerdi. ic;Ierinden orta yolu tutan bir iimmet vardrr. Onlar
dan bir c;ogunun yapmakta olduklan ~ey ise ne ·kotiidiir. 

Yine Ehl-i Kitab'm Durumu 

Allah Teala, yahudilerin -k1yamet giiniine kadar Allah'm ardarda 
gelen la'neti onlarm iizerine olsun- Allah Azze ve Celle'yi cimri olarak 
vasfettiklerini bildiriyor . .Allah onlarm soylediklerinden yiice ve mii
nezzehtir. Aynca kendilerinin zengin, Allah'm fakir oldugunu belirt
tiklerini haber veriyor. Allah'a cimrilik s1fatlm «Allah'm eli baghdir.» 
diyerek iza.fe ettiklerini belirtiyor. ibn Ebu Hatim der ki : Bize Ebu 
Abdullah et-Tahrani. .. ibn Abhas'tan nakleder ki; bu ayette yer alan 
ve «baghdlr» anlamma gelen ( 4! _,lA.o ) kelimesi cimridir, demektir. 
Ali ibn Ebu Talha da Abdullah ibn Abbastan «Yahudiler, Allah'm eli 
baglldir» dediler kavli hakkmda ~oyle dedigini rivayet eder : Allah'm 
elinin baglanm1~ oldugunu kasdetmiyorlardl. Sadece Allah cimridir, 
elindekileri k1sar, diyorlard1. Allah, onlarm soylediklerinden yiice ve 
miinezzehtir. ikrime, Katade, Siiddi, Miicahid ve Dahhak da aym §e
kilde tefsir etmi§ler, aynca §U ayeti de okumU§lardir: ccElini boynuna 
bagll tutma. Ve onu biitiiniiyle de a~ma.» Allah'm hem cimrilikten, hem 
de israftan men'ettigini, yersiz harcamay1 engelledigini bildiren bu 
ayet-i kerime'de; cimrilik, ccelini boynuna bagli» tutma ifadesiyle belir
tilmi§tir. i§te yahudilerin kasdettikleri budur. Allah'm la'netleri onlann 
iizerine olsun. ikrime de der ki : Bu ayet yahudi Finhas hakkmda nazil 
olmu§tur. Allah'm la'neti onun iizerine olsun. Daha once belirtildigi 
gibi, .. bu Finhas; Allah fakir, biz zenginiz demi§ti de Ebu Bekir es-Sid
dik (r.a.) onu dovmii§tii. <AI-i imran 181. ayetin tefsirine bakm1z.) 
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Muhammed ibn ishak der ki : Bize Muhammed ibn Ebu Muham
med, Said veya ikrime kanahyla Abdullah ibn Abbas'm §6yle · dedigini 
nakletti: l;jeys ibn Kays isimli bir yahudi dedi ki: Senin Rabbm cim
ridir, harcamaz. Bunun uzerine Allah Teala bu ayet-i kerime'yi indirdi. 
Allah Teala onlarm soylediklerini reddetti ve uydurduklan soz ve ifti
raya kar§Illk olarak §Oyle buyurdu: ((Boyle dediklerinden ottiru kendi 
elleri baglansm, la'net olsun.>> Ve bu ger9ekten oldu. <;unku yahudiler 
i<;:in cimrilik, k1skan<;:hk, korkakhk ve al<;:akllk ana karakterdir. Nitekim 
Allah Teala, bir ba§ka ayet-i kerime'de §6yle buytJ,rmU§tUr: «Yoksa on
.lann miilkten bir pay1 m1 var? 0 zaman insanlara bir <;ekirdek par<;:as1 
bile vermezler. yoksa Allah'm bol nimetinden verdigi kimseleri kiska
myorlar m1?» (Nisa, 53-54). Aynca Bakara suresinde §6yle buyurrriak
tadlr : ccOnlann uzerine zillet ve meskenet damgas1 vurulmu§tur .. . » 
(Bakara, 61). 

ccHay1r, onun iki eli de a~1ktrr ve biz nas1l dilersek oyle infak eder.>> 
Hay1r Allah'm iki eli de a<;:1kt1r. O'nun lutfu geni§ atas1 boldur. Her §e
yin hazinesi O'nun katmdad1r. Yarattlg1 her nimet, yalmz ve yalmz 
O'ndand1r. Bizim muhta<;: oldugumuz her §eyi gecede gundtizde, sefer
de evde her ttirlu ahvalde yaratan O'dur. ccistediginiz her §eyden size 
vermi§tir. Eger Allah'm nimetlerini sayacak olursaiuz bunu sayamaz
smlz. Dogrusu insan pek zalim, <;:ok nank6rdur.n (Ibrahim, 34). Bu ko
nuda pek <;!Ok ayet vardlr. 

imam Ahmed ibn Hanbel der ki : Bize Abdurrezzak, Ma'mer kana
hyla Hemmam ibn Munebbih'den rivayet etti ki; o, Ebu Hureyre'nin 
bize aktard1g1 hadiste Rasulullah (s.a.) §6yle buyurur, demi§tir : Allah'm 
eli doludur. Gecenin ve giindiiziin bollugunda verdigi her nafaka O'n
dan hi<;:bir §ey e~iltmez. Gormiiyor musunuz gokler ve yeryuzu yara
bldigmdan heri 0 infak ediyor da elinde bulunan hi<;:bir §ey eksilmiyor. 
O'nun ar§l suyun uzerindedir. Oteki elinde kab1z vard1r. Onunla yuksel
tir ve dii§iiriir. Allah Teala kendine infak et diye buyurur.>> Bu hadisi 
Buhari ve Muslim tevhid bahsinde Ali ibn el-Medini'den, Muslim de Mu
hammed ibn Ra.fi'den ve her ikisi de Abdiirrezzak'tan tahric ederler. 

«Rabbmdan sana indirilen; andolsun ki onlardan <;:ogunun azgm
llgmi ve kiifrunu arttuacakbr.>> Ey Muhammed, Allah'm sana verdigi 
nimet, dii§manlarm yahudiler ve benzerleri i<;in bir felakettir. Bu 
nimetler He; ,mu'minler nas1l daha <;:ok sahih amele ve faydah bilgiye 
ula§Irlarsa, kafirler de sana ve senin ummetine hased ettikleri i<;in az-
gmhklan artar. Burada azgmhk anlamma gelen ( · .;,~\ ) kelimesi 
e§yada haddi a§mak ve a§lrl gitmektir. Kiifiirlerini arttmr derken, bu
rada kiiftir yalanlamak anlammad1r. Nitekim Allah Teala, Fussilet su
resinde §6yle buyurur: ((De ki; bu inananlara hidayet rehberi ve gontil-
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lerine §ifad1r. inanmayanlarm kulaklannda ise ag1rhk vard1r ve . onlara 
kapahd1r. Sanki bunlara uzak bir mesateden sesleniliyor da anlamiyor
lar.>> (Fussilet, 44). isra suresinde ise §Oyle buyurur: «Kur'an'l inanan
lara rahmet ve §ifa olarak indiriyor. 0 zalimlerin ise sadece hiisraruru 
arttmr.» (isra;, 82). 

«Onlarm aralarma k1yamet giiniine kadar siirecek kin ve nefret sal
dlk.» Onlarm kalbleri birle§mez. Aralannda dii§manhk vard1r. Siirekli 
birbirleriyle ~ati§Irlar. <;iirtkii onlar sana muhalefet edip seni y-alanla
dlklan i~in hi~bir zaman hak iizerinde birle§mezJer. ibranun en-Nehai 
der ki : «Onlann arafanna k1yamet giiniine kadar siirecek kin ve nefret 
sald1k.» ayetindeki kin ve nefret, dindeki tarti§ma ve husumettir. ibn 
Ebu Hatim de boyle rivayet etmi§tir. . 

«Sava§ i~in ate§i ne zaman koriikleseler Allah onu sandiiriir.» Sana 
hile yapmak iizere ne zaman sebepler uydurmaya ~all§Salar ve seninle 
sava§mak i~in ne zaman gerek~eler haZirlasalar; Allah onu ibtal eder, 
hilelerini aleyhlerine dondiiriir ve kotii tuzaklanna kendilerini dii§iire-
rek mahveder. · 

«Ve yeryiiziinde fesada ko§arlar. Allah ise fas1klan sevmez.» On
larm seciyesi icab1, yeryiiziinde siirekli fesad ~1karmaya ~all§trlar. Hal
buki Allah fesad~tlan sevmez. 

«Eger ehl-i kitab iman edip de sakmsalardi kotilliiklerini orterdik 
ve onlan Nairn cennetlerine koyardlk.» :;;ayet ehl-i kit·ab i.§ledikleri gii
nahlan ve yaptlklan haramlan terkedip sakmsalardt, Allah'a ve Rasu .. 
liine iman etmi§ olsalard1, onlann iizerindeki yasaklan kaldmr ve iste
diklerini yerine getirirdik. 

«Eger onlar Tevrat'1, incil'i ve kendilerine Rablanndan indirilmi§ 
olaru dosdogru tutsalardt» ibn Abbas ve digerleri derler ki; bu ayetteki 
Rablarmdan indirilmi§ alan kavli Kur'an'dir. 

«Muhakkak ki hem iistlerinden hem de ayaklarmm altlarmdan 
yiyeceklerdi.n Eger onlar ellerinde bulunan ve peygamberlerinin getir
mi§ oldugu kitabla amel etselerdi; onu tagyir ve tebdile ba§vurmadan 
uygulasalardl bu kendilerini hakka uymaya gotiiriir ve Hz. Muham
med'in gonderilmi§ oldugu ger~eklerle amel etmeye sevkederdi. Qiinkii 
onlann kitablan, peygamberin dogrulugunu hayktrmakta ve kesinkes 
ona uymayt emretmektedir. 

~<Hem iistlerinden hem de ayaklarmm altlarmdan yiyeceklerdi.» 
Bununla gokten inen ve yerden yeti.§en nzkm ~oklugu kasdedilmi§tir. 
Ali ibn Ebu Talha, Abdullah ibn Abbas'tan nakleder ki; «iistlerinden» 
maksad; yagmurun gonderilmesi, «ayaklarmm· altlanndan» maksad; 
topragm bereketinin gikanlmasidir. Miieahid ve Said ibn Ciibeyr Ka
tade ve Siiddi de bOyle der. Nitekim Allah Teala, bir ba§ka ayet-i keri
me'de §6yle buyuruyor: «Eger kasabalann halki inannn§ ve bize kar§l 
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gelmekten sakmml§ olsalarch; onlara gogiin ve yerin bolluklarm1 ve
rirdilp (A'raf, 96). Rum· suresinde ise §Oyle buyurur : <cinsanlann el
leriyle i§ledikleri yoniinden karada ve denizde fesad ~1kt1. Allah da 
belki donerler diye yapbklarmm bir k1smm1 kendilerine tattmh." 
(Rum, 41). 

Baz1lan da <cMuhakkak ki hem iistlerinden hem de ayaklanmn alt
lanndan yiyeceklerdir.» ayetine yorulmadan, zahmet c;ekmeden, Slkmtl 
duymadan ve b1kkmhk gelmeden yiyeceklerdir, anlam1m vermi§lerdir. 
ibn Cerir Taheri der ki: Baz1lan bu ayetin anlam1mn; oniar hay1r 
i¢inde olacaklard1r, §eklinde oldugunu soylerler. Nitekim; bir ki§i ba§
tan ayaga hayrrdad1r, denildigi zaman, butunuyle hay1r ic;inde oldugu 
kasdedilir. Ancak selefin sozlerine aykln oldugu ic;in bilahere bu gorfi§u 
terketmi§tir. 

ibn Ebu Hatim <cEger onlar Tevrat'1, incil'i ve kendilerine Rablarm
dan indirilmi§ olam dosdogru tutsalardl. .. » ayetini ac;lklarken Alka
me'nin rivayet ettigi §U hadisi nakleder: Rasulullah (s.a.) buyurur ki: 
Az kalsm ilim kaldmlacaktL Ziyad ibn Lebid dedi ki : Ey Allah'm Ra
sulii, ilim nas1l kalkar? Biz Kur'an'1 okuyor ve c;ocuklanm1za onu o~re
tiyoruz. Rasulullah (s.a.) dedi ki : Ey Lebid'in oglu, annen seni kaybet
sin. Ben de seni Medine'nin en bilginlerinden biri olarak goriirdiim. 
Tevrat ve incil, yahudi ve hlristiyanlarm elinde degil mi? Ama onlar 
Allah'm emrini terkettikleri zaman, bu kitablann ellerinde olmas1, ken
dilerine ne fayda saglad1? Sonra bu ayeti okudu. Bu hadisi ibn Ebu 
Hatim isnadm ba§l muallak sonu miirsel olan bir hadisten nakleder. 
Halbuki aym hadisi Ahmed ibn Hanbel, muttasll ve mevsul olarak nak
leder · ve der ki bize Veki... Ziyad ibn Lebid'den nakletti ki; o, §oyle 
demi§: Rasulullah (s.a.) bir §eyi anlattl ve dedi ki: i§te Him gittigi 
zarrian boyle olur. Yezid der ki : Biz; ey Allah'm Rasulii, ilim nas1l gi
der? Biz Kur'an'1 okuyor, c;ocuklanm1za okutuyor ve k1yamete kadar 
da onlarm c;ocuklan c;ocuklanna okutacaklar? dedik: RasUlullah (s.a.) 
buyurdu ki : Ey Lebid'in anasmm oglu, annen seni kaybetsin, ben de 
seni Medine'nin en bilgin adamlarmdan birisi samrd1m. Yahudi ve Hl
ristiyanlar da Tevrat ve incil'i okumuyorlar m1? Ama ondan hic;bir §e
kilde faydalanarmyorlar. ibn Mace de ayru hadisi kendi isnadtyla Ve
ki'den rivayet eder ki bu isnad, sahihtir. 

«Ic;lerinden orta ·yolu tutan bir iimmet vard1. Onlardan birc;ogunun 
yapmakta olduklan §ey ise ne kotiidiir.» Bu ayet-i kerime Allah Tea
la'mn §U kavline benzemektedir: <cMlisa'nm kavminden bir topluluk 
hak~ gosterirler ve onunla hukmederlerdi.» (A'rM, 159). Yine isa 
( a.s.) nm t.abileri ic;in de : <cOnlardan iman etmi§ olanlara ecirlerini 
verdik.» (Hadid, 27). Onlarm makamlanmn en iistiinii olarak iktisad 
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makfumm kabul etmi§tir ki; iktisad, bu timmetin makamlanmn orta. 
derecesidir. Bunun tizerinde sab1klann rtitbesi vard1r. Nitekim Allah 
Teala, bu timmet hakkmda §byle buyurmu§tur: ((Sonra bu kitab1 kul
lanmizdan se<;tigimiz kimselere miras birakmi§tik. Onlardan kimi ken
dine yaz1k eder, kimi de orta yolu tutar. Kimi de Allah'm izniyle iyi
liklere ko§ar. i§te btiytik lutuf budur. Bunlar Adn cennetlerine girer
ler." (I'' a tlr, 32-33) . Sahih olan gbrti§ uyarmca bu timmetin her ti<; 
grubu da cennete gireceklerdir. 

Ebu Bekr ibn Merduyeh der ki: Bize Abdullah ibn Ca'fer . .. Enes 
ibn Malik'in §6yle dedigini rivayet etti : Biz, Hz. Peygamberin mecli
sinde bulunuyorduk. o, §byle buyurdu : Musa'mn timmeti yetmi§bir 
millete boltindti. Bunlardan yetmi§i cehennemlik, birisi cennetliktir. 
isa'mn timmeti yetmi§iki millete ooltindti. Bunlardan birisi cennetlik, 
yetmi§biri eehennemliktir. Benim timmetim her i~i gruptan da tisttin
dtir. Birisi cennetlik, yetmi§ikisi cehennemliktir. Cennetlikler kimler
dir, ey Allah'm Rasulti? dediklerinde; topluluk, topluluk, diye kar§lllk 
verdi. Ya'kub ibn Yezid der ki: Ebu Talib oglu Ali, Hz. Peygamberin 
bu hadisini okuyunca arkasmdan ((Eger ehl-i kitab iman edip de sakm
salardi kotti!tiklerini brterdik ve onlan Nairn cennetlerine koyardik.n 
ayetini ve mtiteakib ayeti okudu. Bu hadis bu §ekli ve bu ifadesiyle 
cidden garibtir. Milletlerin yetmi§ ktistir bbltige aynlmas1 konusundaki 
kavi1, mtiteaddid yollarla rivayet edilmi§tir ki, biz bunlan bir ba§ka 
yerdezikret t.ik. (Al-i imnln suresi, 105. ayetin tefsirine bakm1z.) Hamd 
ve m innet Allah'a mahsustur. 

67 - Ey Peygamber; Rabb1ndan sana indirileni teb
lig et. Eger yapmazsan; O 'nun el<;iligini yapmaml$ olur
sun. Allah; seni insanlardan korur. Muhakkak ki Allah; 
kafirler gunlhunu hidayete erdirmez. 

[>eygamher Yalmzca Teblig Edicidir 

Allah Teala kulu ve rasulii Muhammed'e risalet ad1yla hitap ediyor 
ve Allah'm kendisine gonderdigi btittin . emirleri teblig etmesini bildi
riyor. Hz. Peygamber, buna tam olarak uymu§ ve en gtizel §ekilde ye
t'ine getirmi~tir. Buhari, bu ayetin tefsirinde der ki : Bize Muhammed 
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ibn Yusuf ... Hz. Ai§e'nin §Oyle dedigini nakletti: Kim sana Hz. Muham
med'in kendisine indirilenlerden bir kiSmml saklad1g1m soylerse; Al
J.ah'a yalan atfetmi§ olur. Qiinkii Allah, «Ey peygamber; Rabbmdan 
sana indirileni teblig et ... » buyuruyor. Buhari burada bu hadisi muh
tasar olarak rivayet etmi§tir. Miislim, iman kitabmda, Tirmizi ve Nesei 
de tefsir kitablannda muhtelif yollarla Hz. Ai§e'den bu hadisi rivayet 
ederler. 

Buhari ve Miislim'in Sahih'inde Hz. A1~ (r.a.) nin aynca §oyie de
digi rivayet edilir: Eger Hz. Muhammed (s.a.) Kur'an'~an bir §ey giz
Ieseydi; bu ayet-i celile'yi gizlerdi. «Ve sen, iginde Allah'm ag1klayacag1 
§eyi biliyordun ve insanlardan korkuyordun. Halbuki Allah, korkulma
ya en c;ok miistehak oland1r.» ibn Ebu Hatim der ki: .Bize Ahmed ibn 
Mansur .. . Anseme'den rivayet etti ki; o §6yle demi§: Ben Abdullah ibn 
Abbas'm yamndayd1m. Bir adam gelip ona dedi ki : insanlardan bir 
kiSmr· size geliyor ve sizin yammzda Hz. Peygamberin ac;Iklamad1g1 §ey
lerin bulundugunu bildiriyor ne dersin? Abdullah ibn Abbas dedi ki; 
bilmiyor musun Allah Teala Habib-i Ekrem'ine «Ey Peygamber, Rabbm
dan sana indirileni teblig et.» buyuruyor. Allah'a andolsun ki, Rasu
lullah (s.a.) bize beyaz iizerinde karahk miras b1rakmam1§tlr. Bu isnad 
saglamd1r. Buhari'nin Sahih'inde Ebu Cuhayfe der ki : Ben, Ebu Talib 
oglu Ali (r.a.) ye sizin yammzda Kur'an'da bulunmayan bir vahiy var 
m1? diye sordum : Hz. Ali dedi ki : Hayrr, Taneyi yaran, soyu arttlran 
Allah'a andolsun ki; ancak Allah'm bir ki§iye verdigi Kur'an anlaYl§l 
miistesnad1r. Bir de §U sahifede olan §ey. 0 sahife nedir? dedigimde 
Hz. Ali, ak1ld1r, dedi. Esirleri oldiirmekten kac;mmak ve kafire kar§lllk 
miisliimam Oldiirmemektir, dedi. Buh'ari der ki : Ziihri §oyle dedi : Risa
let Allah'tand1r, Rasul teblig eder, biz de kabul ederiz. Hz. Muhammed'in 
iimmeti o'nun risaleti teblig edip, emaneti yerine getirdigine ve en yiice 
mahfellerde halka bunu soyledigme §Rhid olmu§lard1r. Nitekim k1rkbin 
sahabenin huzurunda yaptigr veda hacc1 hutbesinde '---Miislim'in Sa
hih'inde Cabir ibn Abdullah'dan aktanld1gr §ekliyle- §6yle demi§tir: 
Ey insanlar, size benden sorulacaktlr. Ne dersiniz? Onlar, Sen dogru
sunu teblig ettin, gorevini yaptm ve ogiit verdin, diye §ehadet ederiz, 
dediler. Hz. Peygamber parmagm1 goge dogru kald1rd1 ve onlara dogru 
c;evirerek Allah'1m teblig ettim mi, Allah'1m teblig ettim mi? diye bu
yurdu. 

imam Ahmed der ki: Bize Ebu Niimeyr .. . Abdullah ibn Abbas'm 
§6yle dedigini nakleder: Rasulullah (s.a.) veda haccmda §6yle buyur
du: Ey insanlar, bu giin hangi giindiir? Halk, harem giindiir, dediler. 
Rasulullah; bu §ehir hangi §ehir'dir? dedi. Halk, haram beldedir, ~edi. 

Tefsir, C, V. F. 152 
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RasUlullah; bu ay hangi ayd1r? dedi. Halk, haram ayd1r, dediler. Rasu
lullah (s.a.) buyurdu ki: Dogrusu sizin mallanmz, kanlanmz ve na
musunuz §U giintin, §U §ehrin ve §U aym haramhg1 gibi haramd1r. Sonra 
bunu birka~ kez tekrarlad1. Sonra parmagm1 gage yo_nelterek buyurdu 
ki: Allah'1m teblig ettim mi?. Birka~ kere bunu tekrarlad1. ibn Abbas 
der ki : Dogrusu bu Allah Azze ve Celle'ye vasiyyet manasma idi. Sonra 
§byle buyurdu : Dikkat edin. Haz1r bulunanlar, bulunmayanlara teblig 
etsin. Ben den sonra geri doniip de katirler olarak birbirlerinizin boynunu 
vurmaym. Buhari de bu hadisi Ali ibn el-Medini kanahyla.. . Fudayl 
ibn. Gazvan'dan nakleder. 

«Eger yapmazsan; O'nun el~iligini yapmami§ ol~un. >> Benim hal
ka Ula§tlrmak iizere sana gonderdigim emri yerine getirmezsen, Allah'm 
risaletini teplig etmemi§ olursun. Boyle bir §eyin olmas1 halinde Hz. 
Peygamber ba§ma neyin gelecegini biliyordu. Ali ibn Ebu Talha, Ab
dullah ibn Abbas'tan nakleder ki; o, bu ayete §byle mana vermi§tir : 
Sen, Rabbmdan sana indirilen buyrugun bir ayetini gizleyecek olursan; 
Allah'm risr.letini teblig etmemi§ olursun. ibn Ebu Hatim der ki: Bana 
babam . .. Mticahid'den nakletti ki; o, §byle demi§ : Bu ayet nazil oldu
gunda Rasulullah (s.a.) dedi ki : Rabb1m ben yalmz1m, tek ba§Ima nas1l 
yapay1m. Onlar benim aleyhimde birle§iyorlar? Bunun tizerine ayetin 
devaffil olan «Eger yapmazsan; O'nun el~iH.gini yapmami§ olursun.)) 
ayeti nazil oldu. ibn Cerir de bunu Stifyan es-Sevri kanahyla rivayet 
eder. 

<<Allah; seni insanlardan korur.>> Sen Benim risaletimi teblig et. Seni 
koruyan, destekleyen, sana yard1m eden ve dti§manlanmn tizerine mu
zaffer k1lan Benim. Oyleyse korkma, tasalanma. Onlardan hi~bir kim
senin eziyeti sana ula§amaz. Hz. Peygamber bu ayetin ntizuliinden once 
bek~iler tarafmdan bekleniyordu. Nitekim imam Ahmed ibn Hanbel 
der ki: Bize Yezid ... Amir ibn Rebia'dan nakletti ki; o, §Oyle demi§ : 
Hz. Ai§e anlatlyor idi. Rasulullah (s.a.) bir gece uykusuz kalmi§tl. 
Ai§e yanmda yat1yordu. Ai§e diyor ki : Ben; ne oluyorsun ey Allah'm 
Rasulii? dedim. Rasulullah (s.a.), ke§ki ashab1mdan salih ·bir adam ge
celeyin beni bekle~eydi, dedi. Hz. Ai§e diyor ki : Biz, bu durumdayken 
bir silah sesi duyduk. Rasulullah kim o? dedi. Ses sahibi, ben, Sa'd 
ibn Malik'im, dedi. Rasulullah neden geldin? deyince o; ey Allah'm 

\ . 
Rasulti seni beklemek i~in geldim, dedi. Hz. Ai§e der ki : Ben Rasu-
lullah (s.a.) m hmltiSmi duydum. Buhari ve Mtislim de bu hadisi 
Yahya ibn Said el-Ansad kanahyla Abdullah ibn Amir ibn Rebia'dan 
naklederler. 

Ancak Buhari'nin lafz1 §oyledir : Rasulullah (s.a.) Medine'ye gel:. 
digi s1rada, bir gece uyamk kald1. Yani Hz. Ai§e'yle evlendikten sonra, 
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hicretten hemen sonra, demektir. Rasulullah'm Ai§e ile evlenmesi hic
retin ikinei senesinde olmu§tur. 

ibn Ebu Hatim der ki: Bize ibrahim ibn Merzuk .. . Hz. Ai§e'nin 
§oyle dedigini nakleder : Hz. Peygamber bu ayet ininceye kadar, bek
<;iler tarafmdan bekleniyordu. Sonra Hz. Peygamber, ba§mi kubbeden 
<;1kararak dedi ki : Ey insanlar gidiniz, art1k Allah Azze ve Celle beni 
koruyor. Tirmizi de Abd ibn B:umeyd kanallyla Muslim ibn ibrahim'
den bu hadisi nakleder ve garib oldugunu soyler. ibn Cerir Taheri ile 
Hakim de Mustedrek isimli eserinde Muslim ibn ibrahim'den bu hadisi 
rivayet ederler. Sonra Hakim der ki : Bu hadisb isnad1 sahib olmakla 
beraber, Buhari ve Muslim bunu tahric etmemi§lerdir. Keza Said ibn 
Mansur da .. . Hz. Ai§e'den bu hadisi rivayet eder. Tirmizi buna ek olarak 
der ki : Baz1lan bu hadisi Cureyri kanallyla ibn ~akik'den naklederler 
ki o RasuluJlah (s.a.) bekgiler tarafmdan beklenirdi diye kendisi an
latmi§ ve Hz. Ai§e'den bahsetmemi§tir. Ben derim ki : ibn Cerir bu ha
disi ismail kanallyla.. .. Mursel olarak, Abdullah ibn ~akik'den naklet
mi§tlr. Keza Said ibn Cubeyr ve Muhammed ibn Ka'b el-Kurazi'den de 
mursel olarak rivayet etl11i§tir. ibn Cerir bu iki rivayeti de tefsirinde 
nakleder. Rebi' ibn Enes ise ibn Merduyeh'den rivayet eder ve der ki : 
Bize Stileyman ibn Ahmed ... ismet ibn M<3Jik'ten nakleder ki, o §Oyle 
demi§ : Biz, geceleyin Hz. Peygamberi beklerdik. Nihayet Allah Teala 
<<Allah; seni insanlardan korur.» ayetini indirince beklemek terkedildi. 
Suleyman jbn Ahmed .. . Ebu Said el-Hudri'den rivayet eder ki; o, §byle 
demi§tir : Hz. Peygamberin amcas1 Abbas, Allah'm Rasultinii bekleyen
lerden birisiydi. Bu ayet nazil olunca, Rasulullah (s.a.) bek<;i edinmeyi 
b1raktl. Ali ibn Ebu Hamid bize ... Ammar'dan nakletti ki; o, §Oyle 
demi§ : Ben, Mekke'li Ebu Cubeyr'in Cabir ibn Abdullah'dan §oyle riva
yet ettigini duydum : Hz. Peygamber bir yere gidince, Ebu Talib onunla 
beraber kendisini koruyan ldmseler gonderirdi. Nihayet «Allah; seni in
sanlardan korur.)) Ayeti nazil olunca, Ebu Talib yine o'nunla beraber 
birini gondermek istedi. Hz. Peygamber buyurdu ki : Amcacigim, Allah 
beni korur. Benimle beraber birini gondermene gerek yok. Bu hadis 
garib oldugu gibi, munkerdir de. Qunku bu ayet, Medine'de nazil ol
mu§tur. Hadis ise ayetin mekki olmasm1 gerektirmez. Ibn Merduyeh der 
ki: Bize Muhammed ibn Ahmed ... Abdullah ibn Abbas'm §tiyle decligini 
nakletti : Rasulullah (s.a.) bek<;i ediniyordu. Ebu Talib hergun onunla 
Ha§im ogullanndan bir ki§iyi beraber gonderiyor ve onlar Hz. Peygam
beri bekliyorlardL Nihayet bu ayet-i kerime nazil olunca; amcas1 yine 
kendisini beklemek tizere bir ki§iyi gondermek istedi. Rasulullah (s.a.) 
Allah beni cinlerden ve insanlardan korudu, diyerek kimseyi gottirmedi. 
Taberani de bunu Ya'kub ibn Giylan kanallyla Ebu Kureyb'den nakle
der. Bu rivayet de garibtir. Sahib olan, bu ayetin Medine'de nazi! ol-
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mas1d1r. Hatta bu ayet Medine'de nazil olan son ayetlerdend1r. Allah 
en iyisini bilir. 

Allah'm RasuHinii korumasmm orneklerinden birisi de; o'nun Mek
ke'li azgmlann k1skanglarm, inatg1larm ve mti§riklerin elinden koruma
Sldlr. Onlar, Hz. Peygambere a§m kin ve dti§manhk besHyorlar, gece ve 
gtindtiz sava§ bayrakla.n gekiyorlardL Allah ha.lkettigi ytice sebepler ve 
azim hikmetlerle Hz. Peygamberi korudu. Risaletin ba§langicmda am
cas! Ebu Talib vas1tas1yla onu muhataza etti. Ebu Talib kavminin reisi 
olarak Kurey§'liler tarafm,dan sozti dinlenir, ulu bir ki§iydi: Allah Ebu 
Talib'in gonltine, tabii olarak Rasulullah (s.a.) m sevgisini yerle§tirdi. 
Ebu Talib §er'i olarak degil, tabii olarak o'nu seviyordu. Eger o mtislti
man olsayd1, kurey§li kafirler ve liderler ona kar§I gelme cesaretini 
gosterirlerdi. Ancak onunla bu kafirler arasmda bir ktiftir i§tiraki bu
lundugu i<;in, ondan gekinmi§ler ve kendisine sayg1 duymu§lardL Ebu 
Talib'in vefatl iizerine, mti§rikler Hz. Peygambere gok i§kence yaptllar. 
Sonra Allah, Rasulullah'l korumak igin ansan gonderdi. Onlar islam'l 
ve Rasulullah'I koruyup kendi yurdlarmda muhataza etmek tizere soz 
verdiler. Medine'ye onlarm yurduna gog edince Raslllullah'I karadan ve 
k1z1ldan muhafaza ettiler. Mti§riklerden ve ehl-i ltitab'tan her kim o'na 
kar§I bir davram§ igine girerse, Allah ona kaf§l g1karak hilesini geri 
gevirmi§tir. Yahudiler btiyti yaparak o'na tuzak kurunca, Allah koru
mu§tu onu. Ve biiytiye 9are olarak muavvizeteyn surelerini inzal bu
yurmu§tu. Yahudiler bir k?zu kolu ile o'nu zehirlemek isteyince, Allah 
o'na bu durumu bildirmi§ ve kendilerini korumu§tu. Bu konuda <;:ok or
nekler vard1r. Bunlar1 zikretmek oldukga uzun surer. Mesela mtifes
sirlerin, bu ayet-i kerime'nin tefsirini yaparken, Allah'm Hz. Peygamberi 
koruyu§una ornek olarak anlattlklarmdan baz1lan §Oyledir : 

Ebu Ca'fer ibn Cerir Taheri der ki: Bize Haris ... Muhammed ibn 
Ka'b el-Kurazi'den ve ba§kalarmdan nakletti ki; Rasulullah . (s.a.) bir 
yerde konaklad1g1 zaman, ashab1 o'nun igin golgelikli bir agag seger ve 
Rasulullah 'onun altmda uykuya dalard1. i§te bu esnada bir bedevi gel
mi§ ve k1hc1m. kmmdan g1kararak §imdi seni benden kim korur? demi§. 
Allah'm Rasulti beni senden Allah Azze ve Celie korur, demi§. Bedevi'nin 
bu esnada eli titremi§ ve k1llg elinden .dii§IDU§. Ba§Im agaca vurarak 
beyni dag1lm1§. Bunun iizerine Allah Azze ve Celle <<Allah; seni insan
lardan korur.» ayetini inzal buyurmU§. 

ibn Ebu Hatim der ki; Bize Ebu Said Ahmed ibn Yahya ... Ansar'
dan Cabir ibn Abdullah'dan nakleder ki; o, §Oyle demi§: Rasulullah 
(s.a.) Enmar ogullanyla sava§tlgmda, koruyucu bir hurma agacmm 
iizerine <;!lkml§tl. 0, ayagm1 uzatlp bir kuyunun b~mda oturdugu Sl
rada, Gavres .ibn Haris - ki Neccar ogullanndand1r- ben Muhammed'i 
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oldi.irecegim, demi§. Arkada§lan, onu nrunl oldi.ireceksin? deyince; o, '!:?en 
kendisine k1hcm1 bana verir misin? derim. Verince de onunla kendisini 
oldi.iri.iri.im, demi§ Hz. Peygambere gelip ey Muhammed kthcmi bana 
ver de bakay1m, demi§. Rasulullah (s.a.) kllicmi ona vermi§. Gavres'in 
eli titrenli§ ve elinden k1ll~ yere di.i§mi.i§. Bunun i.izerine Rasulullah 
(s.a.); Allah, seninle yapmak istedigin §eyin arasma girdi, demi§. Ve 
bu esnada ((ey peygamber; Rabbmdan sana indirileni teblig et. Eger 
yapmazsan O'nun el~iligin1 yapmarm§ olursun. Allah; seni insanlardan · 
korur.n ayeti nazil olmu§. Bu hadis, bu §ekliyle garibtir. Ancak Gavres . 
ibn Haris'in k1ssas1 me§hurdur ve Buhari'nin Sahih'inde vardir. 

Ebu Bekr ibn Merduyeh der ki : Bana Ebu Amr Ahmed ibn Mu
hammed ... Ebu Hi.ireyre (r.a.) den nakletti ki, 6 §byle demi§: Biz, Rasu
lullah ile beraber seferde arkada§hk ettigimizde, o'nu bi.iyi.ik bir agacm 
altmda b1rak1p golgelendirirdik. 0 da burada konaklard1. Bir gun, bir 
agacm altmda konakladt ve ktllcim agaca astL Adamm birisi; ey Mu· 
hammed seni §imdi benden kim korur? dedi. Rasululah (s.a.); beni seiY 
den Allah korur. Kihei b1rak, dedi ve adam kihei b1raktl. Bunun i.izerine 
Allah Azze ve Celie <<Allah; seni insanlardan korur.» ayetini inzal buyur
du. Ebu Hatim ibn Hibban da Sahih'inde Abdullah Ibn Muhammed ka
nahyla ... Hammad Ibn Seleme'den bu hadisi rivayet eder. imam Ahmed 
ibn Hanbel der ki : Bana ·Muhammed ibn Ca'fer, Ca'de ibn Halid'den 
§byle duydugunu nakletti: Ben i§ittim ki, Rasulullah §i§ffian bir adam1 
gormi.i§ ve eliyfe adamm karmm gbstererek buyurmu§ ki: Bu, burdan 
ba§ka bir yerde olsayd1 senin ic;in daha hay1rh olurdu. Hz. Peygambere 
bir adam1 getirip bu sent oldl,irmek istedi, demi§ler. Rasulullah (s.a.) 
da korkm9. korkma sen onu yaprilak istesen de, Allah seni bana musal
lat etmez, buyurmu§. 

<<Allah, kafirler guruhunu hidayete erdirmez.>> Ey peygamber, sen 
vazifeni teblig et. Diledigini hidayete erdiren ve diledigini de sap1tan 
Allah't1r. Nitekim bir ba§ka ayet-i kerime'de §6yle buyurur : c(Sana an
cak teblig di.i§er. Hesab ise bize aittir.)) (Kat, 40). 
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68 - De ki : Ey eh1-i kitab; Tevrat'I, inci1'i ve rabbmiz
dan size indirileni dosdogru tatbik etmedikc;e: hie; bir §ey 
"ltzerinde deg·ilsiniz. Andolsun ki; Rabb1ndan sonra indiri
len; onlardan c;ogunun azg1nllk ve kufrunu artlracakt1r. 
Oyleyse o kafirler gur{lhu ic;in tasalanma. 

69 - Dogrusu; iman edenler, _ Yahudiler, Sabiiler ve 
H1ristiyanlardan Allah'a ve ahiret gunune inananlara, sa
Jih amel i§leyenlere; hie; korku yoktur. Ve onlar uzulecek 
de degildirler. 

Allah'm Emrini Tehlig 

Allah Teala buyuruyor ki : Ey Muhammed de ki: Ey Ehl-i kitab ; 
siz Tevrat'1, incil'i ve Rabb1mzdan size indirileni dosdogtu tatbik et
medik~e; hi<;;bir §ey uzerinde degilsiniz. Elinizde bulunan, Allah tara-
fmdan peygamberlere indirilen kitaba inanmad1kc;a; onun emirleriyle 
amel edip bu emirler arasmda yer alan Allah'm Rasulu Muhammed'e 
iman ederek §eriatma uymad1kc;a; hi<;bir §ey uzerinde degilsiniz. Bu
nun it;in Leys ibn Ebu Selim, Mucahid'den nakleder ki; «Rabb1mzdan 
size indirilenb> kavlinden maksad, yuce Kur'an'd1r. 

t<Andolsun ki; Rabbmdan sana indirilen, onlardan c;ogunun azgm
llk ve kufrunii artL1racaktlr. Oyleyse o kafirler giiruhu it;in tasalan
ma.n Tasalanma, t;iinku onlar seni dinleyip hidayete eremezler. 

ccDogrusu iman edenler.n Bunlar mus1Umanlard1r. ccYahudilern. 
Bunlar da Tevnlt'm mensubland1r. rcSabiilern Bunle.r h1ristiyanlarla 
mecusiler arasmda bir taife olup herhangi bir dine mensub degillerdir. 
Miicahid boyle der. Bir ba~ka rivayete gore; Miicahid, sabiilerin yahu
dilerle mec(lsiler arasmda bir taife oldugunu soyler. Said ibn Cubeyr 
de, yahudiler ile h1ristiyanlar arasmda bir taife oldugunu soylemi§tir. 
Hasan el-Basri ise, sabiilerin mecusiler gibi oldugunu soylemi§tir. Ka
tade; sabiilerin, meleklere tapan ve k1bleden ba§ka yone donerek iba
det eden bir kavim oldU:gunu bildirmi§tir. Rivayete gore; bunlar, Ze
bur'u okurlarml§. Vehb ibn Munebbih ise §oyle der : Onlar, yalmz ve 
yalmz Allah'1 tamyan, fakat kendisiyle amel edecekleri §eriatlan bu
lunmayan ve kiifiir si:iziinii de soylememi§ olan bir topluluktur. ibn 
Vehb der ki: bana Ebu Zenad babasmdan nakletti ki; sabiiler Irak'tan 
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otede oturan bir topluluktur. Bunlar buti.in peygamberlere inamrlar, 
senede otuz gi.in oruc; tutarlar. Ve Yemen'e dogru gi.inde be§ vakit namaz 
k1larlar. Daha ba§ka ~eyler de soylenmi§tir. Bu konu Bakara suresinde 
(batinJZ 148- 149. ayetlet) geni§c;e nakledilmi§tir. 

((Ve hll'istiyanlardan)). Bunlar bilindigi gibi incil'in mensubland1r. 
Maksad §Udur : Her flrka, Allah'a ve ahiret gi.ini.ine imfm etmi§tir. 

K1yamet gi.ini.inde dirili§e ve cezaya inanmi§tir. Salih amel i§lemi§tir. 
Ancak insanlara ve cinlere peygamber olarak gonderilen, gen;ek risalet 
sahibi olan Hz. Peygamberin §eriatma uygun olmadtkc;;a bunlarm hi<;
birisinin anlam1 yoktur. Ama kim bu niteliklere sahib olursa, onlar 
it;in art1k dii<; korku yoktur.>> Gelecekten endi§e etmedikleri gibi, geride 
btraktlk lanndan da i.izi.inti.i duymazlar. Bu konu i.izerinde Bakara sure
sinde soz edilmi§ti, burada tekrar etmeye gerek yoktur . 

.} ,....,_.,. ,. ;. / -::::: ,...., / ~ / / 

"(~\ / o'/\rt..-~'_....-~)o ,.~o""'\?t:o/\" \~\ o\ :"::"\';. (.---.~···'( 
~ ~uy~.oJ~~~'>'-"..> · J.J ..t~i50~\,;»:.lAJ 

'""" , ~..... ' '. ..... \ 

_, ..... --!. ... •. /,. "'~ -:. ... '"") ........... ./~ / )\ ~ "~:.~/. /\' ~ ~-/. ~ ,_... , .... '\--;.-::
~ q~~~~J~0~ ~ J '.i.'S:> ~{ ~ :>x 
~-:-.J\~:r~ §/ )~ \"'-:' • . ~:.~\~ ....-:.,)/"":-'~~'~\/I;"<\' .. ....-::: 
~u_,;., .. ~~~~~~~-'~r~ ...u~..;~/--' 

70 - Andolsun ki; Biz, israilogullarmdan ahd alm1~ 
ve onlara peygamberler gonderrni~izdir. Ne zaman bir pey 
gamber; onlara nefislerinin ho~lanmadigi bir ~eyle gel
mi~se, bir kismini yalanlami~lar, bir kis.mini da 6ldiirmii~
lerdi. 

71 -- Bir fitne olmayacagini sand1lar da korle~tiler, 
sagirla~ti.lar. Sonra Allah kendilerine tevbe nasib etti. Son
ra yine i<;lerinden bir c;ogu, korle~tiler ve sagirla~tilar. 
Allah if?lediklerini hakk1yla goriiciidiir. 

Allah Tellla israilogullarmdan, Allah'a ve Rasuli.ine itaat edecek
leri konusunda saglam ahid ve sozler aldtgm1, ancak onlarm bu ahdi 
bozup kendi arzu ve heveslerine uyduklanm, heveslerini §eriatlarmm 
ontine ald1klanm, §eriatlarmdan arzulanna uyam kabul edip uymayam 
reddettiklerini bildirerek buyuruyor ki : I< Ne zaman bir peygamber; on
lara nefislerinin ho§lanmadtgl bir §eyle gelmi§Se bir k1smm1 yalanla
lTil§lar, bir k1smm1 da oldi.irmi.i§lerdi. Bir fitne olmayacagm1 sandtlar 
ja korle§tiler.n Yapttklanndan ba§larma herhangi bir §ey gelmeye
cegi:ni zannet.tiler. Ama geldi ve onlar gergekler kar§tsmda kor ve sag1r 
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oldu. Hakk1 i§itip duymaz ve hak yolunda yurumez oldular. <<Sonra Al
lah, kendilerine tevbe nasib etti. Sonra yine i9lerinden bir 9ogu, korle§
tiler. Ve sagirla§tilar.>> Allah onlarm yaptiklarma muttali'dir. Kimin 
hidayeti hak ettigini, kimin sap1khga mustehak oldugunu en iyi 0 
bilir. 

72 - Meryem oglu Mesih; gen;ekten Allah'1n kendisj 
dir, diyenler andolsun ki; kafir olmu~lard1r. Halbuki Mesih 
demi~tir ki: Ey israilogullan; benim de Rabb1m, sizin de 
Rabb1n1z olan Allah'a kulluk edin. Zira her kim ki, Al 
lah'a ~irk ko~arsa, muhakkak Allah ona cenneti haraJI} 
eder ve onun varacag1 yer ate~tir. Zalimlerin hie; yardimct
lan yoktur. 

73 - Al1ah, gerQekten uc;un uc;uncusudur, diyenler 
andolsun ki; kafir olmu~lard1r. Halbuki hie; bir tann yok
tur, ancak bir tek tann vardrr. Soylediklerinden vazgec;;
mezlerse onlardan kafir olanlara ac1kh bir azab dokuna 
caktlr. 

74 .- · Hala Allah' a tevbe edip, O'ndan magfiret dile
mezler mi? Halbuki Allah Gafur'dur, Rahim'dir. 
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75- Meryem oglu Mesih peygamberden ba~ka bir 
~ey degildir. Ondan once de peygamberler ge<;mi~tir. An
ne$i de d.osdogru bir kad1nd1. ikisi de yemek yerlerdi. On
lara ayetleri nasll a<;Ikladlglmlza bak. Sonra da bak ki; 
nas1l yiiz <;eviriyorlar. 

Hnistiyanlann Bo§ iddiiilan 

Allah Teala, Hiristiyanlardan Mellti.ye, Yakubiyye ve Nesturiyye 
grubunu Mesih'in ilah oldugunu soylemeleri nedeniyle -ki Allah on
larm sozlerinden ytice ve mtinezzehtir.- k.afir olduklarma htiktim ve
riyor. Halbuki daha once Mesih'in Allah'm kulu ve RasUlti oldugu soy
lenmi§ti. Ve o'nun be§ikte ktic;tictik bir c;ocukken, soyledrigi ilk soztin 
«Ben Allah'm kuluyum)) oldugu belirtilmi§ti. 0; ne ben Allah'1m, ne de 
Allah'm ogluyum, demi§ti. «Sadece ben Allah'm kuluyum. 0, bana kitab 
verdi ve beni peygamber k1ld1. .. )) (Meryem, 30-36) demi§ti. Keza pey
gamberlik gelip de olgunluk c;agma eri§tiginde de; onlarm yalruz, ken
disinin ve onlarm Rabbi olan Allah' a ibadet etmelerini bildirmi§-ve de
mi§ti ki: I(Ey :i:srailogullan; benim de Rabb1m, sizin de Rabb1mz olan 
Allah'a kulluk edin. Zira her kim ki, Allah'a §irk ko§arsa; muhakkak 
Allah, ona cenneti haram eder ve onun varacag1 yer ate§tir.)) Ate§, onun 
ic;in vacib olmu§tur ve cermet haramd1r. Nitekim Nisa suresinde Allah 
Teala §6yle buyurur : «Allah, kendisine §irk ko§ulmas1m bagi§lamaz. 
Bunun di§mdakileri bagi§lar.» (Ntsa; 48). A'raf suresinde ise §6yle bu
yur:ur : «Cehennem ehli, cennet ehline, biraz bize su verin veya Allah'm 
size verdigi nz1ktan gonderin, diye seslenirler. Onlat da derler ki : Dog
rusu Allah, onlan katirlere haram kiliDI§tlr.» (A'rat, 50). 

Sahih hadiste varid olur ki; RasuluUah (s.a.) halk arasma bir mti- · 
nadi gondererek §6yle seslendirmi§: Dogrusu cennete ancak mtisltiman 
rtefisler girecektir. Bir ba§ka lafizda ise; mti'min nefjsler, demi§tir. Nisa 
suresinde Yezid ibn Babenus'un Hz. Ai§e'den naklettigi hadis anlatil
IDI§tl (a yet, 48). Buna gore divanlar, tic; tanedir. Hz. Peygamber, bun
dan birisini zikretmi§ ve Allah onu bagi§lamaz. Bu, Allah'a §irk ko§
maktir, demi§tir. <;unkti Allah Teahl «kim ki Allah'a §irk ko§arsa; mu
hakkak Allah ona cenneti haram kilmi§tir.» buyurmu§tur. Hadis Ah
med ibn Hanbel'in Mtisned'inde bulunmaktadir. Onun ic;in Hak Teala, 
Mesih'in dilinden haber vererek onun israilogullanna «Zira her kim ki 
AUah'a §irk ko§arsa; muhakkak Allah ana cenneti haram eder ve onun 
varacag1 yer ate§tir. Zalimlerin hie; yard1mcilan yoktur.» buyurmu§tur. 
Onlar ic;in Allah katmda ne bir dost, ne bir kurtanc1, ne de bir yar
dimci vardtr. 
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<cAllah, ger~ekten ti~tin ti~tinctistidtir, diyenler andolsun ki; ka
fir olmu§lardir.>, ibn Ebu Hatim der ki : Bana Ali ibn Hasan ... Ebu 
Sahr'dan bu ayet-i kerime hakkmda §6yle dedigini nakletti: Yahudiler 
Uzeyr Allah'm ogludur. Hrristiyanlar da Mesih Allah'm ogludur, diyor
lardL Boylece Allah'I ti9tin uc;:tinctisti yapm1§lard1. Bu ayetin bu §ekilde, 
yani yahudi ve hiristiyan gruplann kasdedilmi§ oldugu §eklinde yorum
lamak garibtir. Dogru olan, bu ayet'in ozellikle h1ristiyanlar hakkmda 
nazil olmas1d1r ki, Mticahid ve ba§kalan boyle demi§lerdir. Ancak bu 
konuda da ihtilaf vard1r. $oyle ki; bununla baba, ogul ve babadan ogula 
ge~en uknum konusunda onlarm soyledikleri ekanim-i selase kasdedil
mi§tir. Allah onlann soylediklerinden c;:ok ytice, 90k mtinezzehtir. ibn 
Cerir ve digerlerinin soylediklerine gore; Melkiyye, Ya'kubiyye ve Nes
turiyyeden her ti~ taife de, ti9 uknuniu kabul ederlermi§. Ancak arala
nnda farkh gorti§ler bulunmaktadir ki, buras1 bunlan a~1klama yeri 
degildir. 

H1ristiyanlardan her mezheb digerini tekfir eder, ger9ekte hepsi 
de kafirdirler. Stiddi ve digerleri derler ki : Bu ayet, hiristiyanlarm Hz. 
Isa'y1 ve annesini Allah'la beraber iki ilah saymalan ve Allah'I da bu 
itibarla tigtin ti9tinctisti kabul etmeleri sebebiyle nazil olmu§tur. Stiddi 
der ki : Bu, Allah 'l'eala'nm st1renin sonunda buyurdugu gibidir : ttHani 
Allah demi§ti ki : Ey Meryem oglu Isa, insal}lara beni ve anneni Allah'
tan ba§ka ilah edinin diye sen mi soyledin? ... >) Bu gorti§ daha ac;:1ktlr. 
Ancak en iyisini Allah bilir. Halbuki higbir tann yoktur. Ancak bir tek 
tann vard1r. Tannlar, mtiteaddid degildir. E§i ve benzeri bulunmayan 
bir tek tann vard1r. 0, btittin kainatm ve diger varllklann tanr1s1d1r. 
Bilahere Allah Teala, onlan ac1 bir tehdid ile tehdid ederek buyuruyor 
ki : <tSoylediklerinizden vazgec;:mezlerse onlardan kafir olanlara ac1kll 
bir azab dokunacaktlr.Jl Bu iftira ve yalandan dolay1 ahirette azab ve 

__ i§kenceler vard1r. 
«Hala Allah'a tevbe edip O'ndan magfiret dilemezler mi? Halbuki 

Allah Gafllr'dur, Rahim'dir. n Bu da Allah'm kereminin, lutfunun, co
mertliginin ve yaratlklarma · merhametinin ifadesidir. Onlar boyle bti
ytik gtinahlan i§lemi§lerken, boylesine yalan ve iftiralar atfetmi§lerken, 
~ine de Allah onlan tevbe ve magfirete 9agmyor. Onlardan her kim 
tevbe ederse Allah onlann tevbesini kabul eder. Meryem oglu Mesih, 
peygamberden ba§ka bir §ey degildir. Ondan once de peygamberler gec;:
mi§tir. 0 da gec;:mi§ peygamberler gibi bir peygamberdir. Ve Allah'm 
kulu; §erefli el9ilerinden bir el9idir. Allah Teala'nm buyurdugu gibi ttO 
ancak bizim kendisine nimet ihsan ettigimiz ve israilogullarma bir or
nek kildigimiz kulumuzdur.>) (Zuhruf, 59). 

«Annesi de dosdogru bir kadmd1r. >l 0 da inanmi§ sad1k bir hamme
fendi idi. Bu onun ic;:in makamlan~ en tisttintiydti. Bu da gosteriyor ki; 
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Hz. Meryem bir peygamber degildi. Nitekim ibn Hazm ve digerleri; 
Sara'nm, Musa'nm annesinin ve isa'mn annesinin melekler tarafmdan 
kendilerine hitap edilmesi nedeniyle peygamber oldugu gorii§iiniin dog
ru olmad1gm1 ifade eder. Onlara Allah hitab ederek §Oyle buyuruyor : 

<<Musa'mn annesine de; onu emzir diye vahyettik .. . » (Kasas, 7). Vahiy 
niibiivvct manasmad1r, diyorlar. Halbuki cumhurun kanaatma gore; 
Allah biitiin peygamberleri erkeklerden gondermi§tir. Nitekim bu hu
susta Allah Teala, §Oyle buyurur : ((Senden once de hep kendilerine va
hiy gonderdigimiz kasaba halkmdan erkeklere risalet vermi§tik.ll (Yu
suf, 109) . ~eyh Ebu'l-Hasan el-E&'ari mer hum bu konuda icma.' bulun
dugunu zikreder. 

<<lkisi de yemek yerlerdi.)) Yani her ikisi de yemek yeme ve g1da 
almaya muhtagtllar. Sonra yediklerini d1§an abyorlardL Her ikisi de, 
diger msanlar gibi iki kuldular. Cahil h1ristiyan f1rkalarmm iddia et
tlkleri gibi, ilah degildiler. Allah'm ard1 arkas1 kesilmez la'neti k1yamet 
giiniine kadar onlann iizerine olsun. 

((Onlara ayetleri nas1l agtkladigimiza bak.J> Nas1l a<;tkllyor ve or
taya koyuyoruz. ((Sonra da bak ki; nastl, yiizgeviriyorlar? " Bunca agtk-
1ama ve aydmlanmadan sonra, bak onlar nereye gidiyorlar? Hangi soze 
sanllyorlar? Hangi sap1k yoia yollamyorlar? 

76 - De ki : Allah'1 b1rak1p ta size ne bir zarar, ne de 
bir fayda veremeyecek birine mi ibadet ediyorsunuz? Hal
buki Allah, Semi', Alin1 olan'1n kendisidir. 

77 - De ki : Ey ehl-i kitAb; dininizde haks1z yere hadcli 
a~may1n, daha once hem kendi sapm1~, hem de bin;ogu
nusaptirmi~ ve dogru yoldan aynlmi~ bir kavmin hevesle
rine uymaym. 

Allah Teala kendinden ba§kasma, putlara, heykellere ve agaglara ta
panlan reddederek; bunlardan higbirinin uluhiyet vasfma laytk olmadlk
lanm ag1kllyor ve buyuruyor ki : Ey Muhammed, bu insan gruplarmdan 
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Allah'tan ba§kalarma ibadet edenlere soyle, -ki h1ristiyanlar ve diger
leri de bunlar arasmdadir--:- <<Allah'1 b1rak1p da size ne bir yarar, ne de 
zarar veremeyecek birine mi ibadet ediyorsunuz?)) Ne size zarar vere
bilir, ne de fayda getirebilir o ilah edindiginiz §eyler. «Halbuki Allah , . 
Semi', Alim olanm kendisidir.» Oyleyse siz, neden kullanmn soyledik
lerini duyan ve her §eyi bilen bir zatm tek ilah oldugundan doniip de, 
duymayan, gormeyen ve bilmeyen, ne kendine, ne de ba§kasma zarar, 
ya da yarar veremeyen §eylere ibadet ediyorsunuz? 

«De ki : Ey ehl-i kitab dininizde haks1z yere haddi a§maym.)) Hak
ka tabi olmak konusunda haddi a§maym, sayg1 duymakla me'mur ol
dugunuz ki§iyi peygamberlik makammdan 91kanp uluhiyyet maka
mma yiikseltmeyin. Nitekim Mesih (a.s.) konusunda bOyle yaptm1z. 0, 
Allah'm peygamberlerinden bir peygamberken, siz o'im Allah'tan ayn 
bir ilah haline getirdiniz. Bunun sebebi; eskiden sa.}:nkllga dii§mii§ olan 
ge9mi§lerinizden sap1k onderlere uymu§ olmamzd1r. Onlar, yalmz ken
dileri sap1tmakla kalmami§lar, «Daha once hem kendi sapml§, hem de 
bir9ogunu sapt1rm1§ ve dogrti yoldan aynlml§ bir kavmin heveslerine 
uymaym.>> Onlar, · dosdogru istikametten saparak azgmhk ve sap1khk 
yoluna dalmi§lardir. ibn Ebu Hatim der ki: Bize babam ... Rebi' ibn 
Enes'ten nakletti ki; o §Oyle demi§ : Onlarm bir lideri vard1. Bir siire 
kitabl ve si.inneti benimsemi§ti. Sonra §eytan gelip kendisine dedi ki : 
Senden once yap1Im1§ olan bir i§in iizerinde yiiriiyorsun, bir iz ta'kib 
ediyorsun, ama bu konuda katl davranma. Sen kendiliginden bir §ey 
bul, ona davet et ve insanlan bu konuda zorla. 0, §eytamn dedigini yap
tl. Bu i§i yaptlktan bir siire sonra tevbe etmek istedi. Miilkiinden vaz
ge9ti, iktidan b1raktl ve ibadete· 9ekilerek bir siire yalmz ba§ma icabet 
etti. Bu s1rada §eytan kendisine · gelip dedi ki : Yapml§ oldugun giinah
tan tevbe etsen, Rabbmla senin aranda, belki Rabbm tevbeni kabul eder, 

· ,ama falanca ve falanca senin yiiziinden sap1ttl ve sap1khk i9erisinde 
diinyay1 terketti. Sen onlan nas1l dogru yola getireceksin? Binaenaleyh 
ebediyyen senin tevben kabul olmaz. I§te biz, bu ayetin o ve benzerleri 
hakkmda nazil oldugunu duyduk. 
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78 - israilogullanndan kufredenler; DavU.d'un ve 
Meryem oglu isa'n1n ·diliyle la'netlenmi~lerdi. Bu; isyan 
etmeleri ve a~In gitmelerindendi. · 

79 - Birbirlerinin yaptiklan fenah.klara engel olmu
yorlardL Yapmakta olduklan ne kotu idi. 

80 - Gorursun ki; onlardan Qogu, kufredenleri dost 
edinmektedirler. Nefislerinin kendileri ivin one surdugu 
ne kotudur. Allah onlara gazab etmi~tir ve azabta ebedi 
kaliCidirlar. 

81 - Sayet Allah'a, Peygambere ve o'na indirilene 
iman etmi~ olsa~ard1; on1an dost edinmezlerdi. Ne var ki, 
onlann Qogu fas1klard1r. 

tsrailogullanndan Kafirler 

Allah Teala, israilogullarmdan katirleri ~ok eski donemden beri 
la'netledigini ve peygamberi Davud'a indirdigi kitabda, Meryem oglu 
!sa'nm dilinden · israilogullannm isyam ve haddi tecavuz etmeleri ne
deniyle, la'netine maruz kaldiklanm haber veriyor. Avfi, ibn Abbas'
tan nakleder ki; israilogullan Tevrat, incil, Zebur ve Kur'an'da la'net
lenmi§lerdir. Sonra da bunlann kendi zamanlarmda dayandiklan ge
rek~eleri ac;1klayarak §Oyle buyuruyor : «Birbirlerinin yaptlklan fena
llklara engel olmuyorl>ardL Yapmakta olduklan ne kotu idi.» Onlardan 
hie; kimse digerini gi.inah ve haram i§ledigi zaman engel olmuyordu. 
Allah, bunlarm yaptlklarmm ~ok c;irkin oldugunu belirterek boyle dav
ranmaktan sakmd1rd1. 

imam Ahmed 'ibn Hanbel der ki: Bize Yezid ... Abdullah'dan nak
lett i ki; Rasulullah (s.a.) §Oyle buyurmu§ : israiloguHan isyan i~erisine 
di.i.§unce; bilginleri onlan gi.inah i§lemekten -nehyett.i, fakat onlar vaz
ge~mediler. Gunah meclislerinde onlarla birlikte oturdular. Yezid der 



2430 i:BN KESi'R Ctiz : 6 : SCare: :; 

ki : Zannediyorum ki; o, §oyle dedi : <;ar§l ve pazarlannda onlarla otu
rup birbirlerine destek oldular ve aym mecliste i~kiler i~tiler . Bunun 
iizerine Allah, onlarm kalblerini birbiririe vurdu. Davud ve Meryem aglu 
isa'nm diliyle onlan la'netledi. Bu, onlarm isyan etmeleri ve haddi a§
malarmdan dolayi idi. Ravi diyor ki; Rasulullah (s.a.) yam iistii uzan
Illi§tl, kalktl oturdu ve buyurdu ki : Hay1r, nefsim yed-i kudretinde alan 
Allah'a yemin ederim ki ; siz anlan hak iizere yiirtimeye meyleJtirip 
yonel teceksiniz. 

Ebu Davud der ki : Bize Abdullah ibn Muhammed ... Abdullah ibn 
Mes'ud'dan nakletti ki; Ras'C1lullah (s.a.) §6yle buyurmu§ : israilagulla
rma ilk kotiiliigtin girmesi §6yle almu§tu : Bir ki§i digeriyle kar§Ila§H 
ve ey falanca Allah'tan kork da yapt1gm1 terket. <;tinkti bu, senin i~in 
helal degildir, derdi. Sonra ertesi gtin anunla kaqila§Irdi ve adamm 
diinkti fiili onunla birlikte yemek ic;mek ve meclis artag1 olmalanm en
gellemezdi. Boyle yapmca, Allah Teala da anlarm kalblerini birbirine 
~arpt1. Sanra Hz. Peygamber ({israilogullanndan ktifredenler Davud'un 
ve Meryem aglu isa'nm diliyle la'netlenmi§lerdi ... ,, ayetini okudu ve ar
kasmdan §6yle buyurdu : Hay1r, Allah'a andolsun ki ; siz, muhakkak 
ma'rUfu emreder ve mtinkerden nehyedersiniz. Ve zalim'in elinden el
bette tutar ve onu zorla hakka meylettirirsiniz. Veya onu hak tizerinde 
tutarsm1z. Tirmizi ve ibn Mace de bu hadisi Ali ibn Htizeyme yaluyla 
rivayet eder. Tirmizi bu hadis; hasendir, garibtir, der. ibn Mace ise bu 
hadisi, Btindar kanallyla Ebu Ubeyde'den mtirsel olarak rivayet eder. 

ibn Ebu Hatim der ki : Bize Ebu Said .. . Abdullah ibn Mes'ud'dan 
nakletti ki; Rasulullah (s.a.) §6yle buyurmu~tur : israilagullanndan bir 
ki§i, arkada§mm gtinah i§ledigini gortip anu sakmdmnak i~in gtinah1 
i§lemekten nehyederdi. Ertesi gtin olunca, gordtigti davram§ onu ar
kada§Iyla birlikte aturup yemek yemekten, kanu~maktan ve artakllk-· 
tan ahkoymazdL - Harun'un metninde ise birlikte igmekten allkoy
mazdi, §eklindedir. --- Allah, anlann bu durumunu gortince; kalblerini 
birbirlerine <;:arpti ve peygamberleri Davud ve Meryem oglu isa'mn di
liyle anlan la'netledi. Bu, anlarm isyan etmeleri ve haddi a§ar alma
Ian nedeniyledir. Sanra Rasulullah (s.a. ) buyurdu : Nefsim yed-i kud
retinde olan Allah'a yemin ederim ki ; siz, muhakkak ma'rUfu emreder 
ve mtinkeri nehy edersiniz. Kottiltik yapamn elinden tutar, onu hakka 
dondtirtirstintiz. Yahud da Allah, kalblerinizi birbirine c;arpar veya is
railagullanna la'netledigi gibi, sizi de la'netler. Bu metin Ebu Said'in 
ifadesidir. Ebu Davud ise bu hadisi, Halid ibn Hi§am kanall:yla Abdul
lah ibn Mes'ud'dan rivayet eder. Sanra der ki : Aym hadisi Halid ... 
Abdullah ibn Mes'ud'dan rivayet etmi§tir. 9eyhimiz Hafiz el-Mtizeni. 
bu hadisi Hiilid ibn Abdullah'tan, aynca Ebu Musa'dan rivayet etmi~tir. 
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Ma'nifu Emir vc Miinkerdcn Nehiy 

Ma'rufu emir ve miinkerden nehiy konusunda pek ~ok hadis var
dir. Biz, burada uygun dii§en bir k1smm1 zikredelim: Nitekim daha on
ce Cerir'in hadisinde (63. ayet) bu konuda bilgi verilmi§ti. Aynca ilerde 
(105. ayette) Ebubekir es-S1ddik'm ve Ebu Sa'lebe'nin hadisi gelecektir. 

imam Ahmed ibn Hanbel der ki: Bize 'Silleyman el-Ha§imi. .. Hu
zeyfe ibn Yemman'dan nakletti ki; RasUJ.ullah (s.a.) §Oyle buyurmu§ : 
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Nefsim yed-i kudretinde olan Allah'a yemin ederim ki; siz, ya ma'
rufu emreder ve miinkerden nehyedersiniz, ya da Allah kendi katmdan 
sizin iizerinize bir azab gonderir de siz_ bundan sonra Allah'a dua eder
siniz, fakat duamza icabet etmez. Tirmizi de bu hadisi. .. ismail ibn 
Ca'fer kanahyla rivayet eder ve hasen hadistir, der. Ebu Abdullah Mu
hammed ibn Yezid ibn Mace der ki: Bize Ebu Bekr ibn Ebu ~eybe ... 
Hz. Ai§e'den nakletti ki; o, Rasulullah (s.a.) m §oyle dedigini duydum, 
demi§tir. Siz, dua edip de duamza icabet edilmeyecegi giinden once 
ma'n1fu emredin ve miinkerden nehyedin. Bu hadisi, yalmzca ibn Mace 
nakletmi§tir. Ravi'ler arasmda yer alan As1m . me~hQ.l bir ki§idir. Miis
lim'in Sahih'inde varid olduguna gore; A'me§ ... Ebu Said el-Hudri'den 
nakleder ki; Rasulullah (s.a.) §6yle buyurmu§ : 

·~, ~-·, .r- ·. ,.~ .,~ . --= ·~-,., ·r' ·. ,.~ , ,. __ ,.~ , .. ? ·_, ·F' . ',~ . ~ 
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Sizden her kim, bir kotilliigii gorurse onu eliyl~ degi§tirsin. Eger 
giicu yetmezse diliyle, buna da giicu yetmezse kalbiyle degi§tirsin. Bu ise 
imanm en zay1f noktas1d1r. 

imam Ahmed ibn Han bel der ki : Bize ibn Numeyr... Adiyy ibn 
Amire'den nakleder ki; o, ben Rasulullah (s.a.) m §Oyle buyurdugunu 
duydum, demi§ : Muhakkak ki Allah, baz1 ki§ilerin ameli nedeniyle hal
ka azab etmez. Ta ki onlar kendi aralarmda kotuliigu gorup de onu red
detmeye gii~leri yettigJ halde, bunu yapmazlar. Halk boyle· yaptlg1 za
man; baz1 ki§ilerin amellerinden dolaJI Allah halk1 azablandmr. Bu 
hadisi Ahmed ibn Hanbel, Ahmed ibn Haccac kanallyla .. . Adiyy i bn 
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Adiyy el-Kindi'den nakleder. Boylece iki ayn rivayet tariklyla zikret
mi§tir. 

Ebu Davud der ki: Bize Muhammed ibn A'la ... Urs -Adiyy- ibn 
Amire'den nakleder ki; Rasulullah (s.a.) §Oyle buyurmU§: Yeryiiztin
de bir hata i§lenir de onu gorup nefret edenler -bir seferinde de red
dedenler demi§tir- onu gormemi§ gibi olurlar. Onu gormeyip de raz1 
olanlar ise; onu gormti§ gibi olurlar. Bu hadisi, yalmzca Ebu Davud ri
vayet etmi§tir. Aynca Ahmed ibn Ylinus kanallyla ... Adiyy ibn Adiyy'
den mursel olarak bir ba§ka rivayet nakletmi§tir. Ebu Davud der ki: 
Bize Siileyman ibn Harb ve Hafiz ibn Orner ... Ebu'l-Bahteri'den rivayet 
etti ki; o, peygamberden duyan bir ki§i bana Rasillullah'm §Oyle dedigini 
haber verdi demi§tir: insanlar ma'zur goriilunceye kadar, helak ol
mazlar. (Veya metin §oyledir: Kend1 nefisleri tarafmdan ma'zur gorii-
lunceye kadar.) , · 

!bn Mace der ki: Bize imran ibn Musa .. . Ebu Said el-Hudriden ri
vayet etti ki : 

J;;.: ~\ ,~81 ~ '~~ ~: 'i' 'ii J~~ jts:--_;. ~:1:;. ~~ '~ ~~ J;.:; ~i 
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Rasulullah (s.a.) birgtin hutbe okumu§ ve yakla§lk olarak §Oyle 
demi§ : Dikkat edin; bir ki§iyi, halkm korkusu, bildigi gen;egi soyle
mekten allkoymasm. Ravi der ki Ebu Said el-Hudri aglayarak §oyle 
dedi : Allah'a andolsun ki, biz pek ~ok §eyleri gordiik de g~tik. israil'in 
Ebu Said el-Hudri'den naklettigi hadiste ise Rasulullah (s.a.) §Oyle 
buyuruyor : 

Cihadm afdah; azgm bir htiktimdarm yanmda soylenen hak bir 
sozdtir. Ebu Davud, Tirmizi ve ibn Mace bu hadisi rivayet ederler. Tir
mizi ise; bu hadis bu §ekliyle garibtir, der. 

ibn Mace der ki: Bize Ra§id ibn Said ... Ebu Umame'den naklettl 
ki; o, §oyle demi§ : 

Maide, 

, 

lah' 

risi 
buy 
sayle 
ten. 

Ben 
kulu 
dtigl 
dli?;l 
sanl· 
ki, . 

den 
lame 
ruld 
rakl 
kan1 
dir, 

dedi 



Maide, 78-61) HAD!SLERLE KUR'AN-T KF:RiM TEFS1Ri 2433 

Cemre-i Ulli'da adamm biri Rasulullah'a gelip §Oyle dedi : Ey Al
lah'm Rasulii cihadm afdall hangisidir? Rasulullah sustu . .ikinci cem
rede geldi aym §eyi sordu, Rasulullah yine sustu. Son cemrede ta§Im 
attlktan sonra Hz. Peygamber ayagm1 binegine binmek uzere uzengisi-· 
ne koydugunda; o soru soran nerede? dedi. Adam; benim ya Rasulallah, 
diye c;1ktl. Rasulullah (s.a.) buyurdu ki: Azgm bir hukumdarm katmda 
soylenen hak sozdur. Bu hadisi .ibn Mace munferid olarak rivayet etmi§
tir. ibn Mace der ki: Bize Ebu Kureyb ... Ebu Said el-Hudri'den nakleder 
ki; Rasulullah (s.a.) §Oyle buyurmu§tur: Hic;bir kimse kendi nefsini 
kuc;uk dti§urmesin. Orada bulunanlar; ey Allah'm Rasulu, ic;imizden bi
risi kendi nefsini nas11 kuc;uk dti§iirur? diye sordular. Rasulullah (s.a.) 
buyurdu ki : Allah ic;in soz soylenebilecek bir i§i g6rur ve o konuda so.z 
s6ylemez. Allah ona k1yamet gununde §U konuda §Oyle ve §Oyle demek
ten seni ahkoyan nedir? der. 0; halkm korkusu, deyince Allah Teala; 
Ben daha c;ok korkulmaya mtistahaktlm, buyurur. Bunu da .ibn Mace 
miinferid olarak rivayet etmi§tir . .ibn Mace aynca der ki : Bize Ali .ibn 
Muhammed, Ebu Said el-Hudri'nin §Oyle dedigini duydugunu nakleder : 
Ben Rasulullah (s.a.) m §Oyle buyurdugunu duydum: Allah Teala, 
kulunu k1yamet gununde sorguya c;eker. Nihayet der ki: Munkerl gor
dugun zaman onu reddetmekten seni ahkoyan §ey ne idi? Kul; dayan
dl~ delilleri Allah'a arzederken der ki: Ya Rabbi; ben istedim amain
sanlardan korktum. Bu hadisi de ibn Mace yalmz ba§ma nakletmi§tir 
ki, isnadmda herhangi bir eksiklik yoktur. 

imam Ahmed ibn Hanbel der ki: Bize Amr ibn As1m ... Huzeyfe'
den nakleder ki; Rasulullah (s.a.) : Bir mtislumarun kendi nefsini hor
lamasi uygun degildir, buyurmu§. Nas1l kendi nefsini horlar? diye so
ruldugunda; gucu yetmeyecek konularda kendini tecrubeye ma'ruz bl
raklr, demi§tir. Tirmizi ve ibn Mace de bu hadisi Muhammed ibn Be§§ar 
kanahyla Amr ibn As1m'dan rivayet ederler. Tirmizi bu hadis; hasen
dir, sahihtir, garibtir, der. 

ibn Mace der ki: Bize Abbas ibn Velid ... Enes ibn Malik'in §oyle 
dedigini rivayet etti : 
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Te!sir, C, V. F. 153 
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RasUlullah (s.a.) a nia'rufu emir ve miinkerden nehiy ne zaman 
terkedilir? diye soruldu. Rasulullah (s.a.) buyurdu ki: Sizden onceki 
milletlerin arasmda yayilan §eyler, sizin aramzda da belirdigi zaman. 
Biz dedik ki; ey Allah'm Rasulii bizden: onceki milletlerin arasmda ya
ytlan §ey nedir? 0, §6yle buyurdu : Kii~iikleriniz arasmda miilk, bii
yiikleriniz arasmda Juhu§, kotiileriniz arasmda ilim. Zeyd ibn Yahya; 
kotiileriniz arasmda bilgi soziinii, ilmin fas1klar arasmda yaY1lmas1 §ek
linde tefsir etmi§tir. Bunu ibn Mace yalmz ola.rak rivayet etmi§tir. An
cak Ebu Sa'lebe'nin ilerde bunu destekleyen hadisi gelecektir. 

«Goriirsiin ki, onlarm ~ogu kiifredenleri dost edinmektedir.n Mii-+ . 
cahid, bununla miinaf1klarm kasdedildigini sayler. ccNefislerinin ken-
dileri i~in one siirdiigii ne kotiidiir.n Onlarm katirleri dost edinip, mii'
minlerin dostlugunu terketmeleri ve bunun arkasmda kalblerinde ni
fakm yayi1mas1 sonucu Allah Teala'mn k1yamet giiniine kadar siirecek 
olan gazabm1 hak etmi§ olmalan sebebiyle nefislerinin kendilerine tak
dim ettigi §ey ne kotiidiir. ccAllah onlara gazab etmi§tir. Ve azabta ebedi 
kahctdlrlar.)) Yani k1yamet giiniine kadar. 

ibn Ebu Hatim der ki: Bize babam . .. A'me§'ten nakletti ki; o kendi 
isnadiyla Rasulullah (s.a.) m §oyle buyurdugunu nakletmi§tir: Ey Miis
liimanlar toplulugu; zinadan ka~mm. <;iinkii zinada altl ozellik vard1r. 
Bunlardan ·(.l~ii diinyada ii<;ii de ahirettedir. Diinyada olanlar §unlar
dlr: Yiiziin parlakhgm1 giderir, fakirlik getirir ve omrii azaltlr. Ahirette 

. olanlar ise §unlardlr : Zina Rabbm k1zgmh~m <;eker, hesabta kotiiliik 
getirir ve cehennemde ebedi kalmay1 icab ettirir. Sonra Rasulullah 
(s.a.) : ccNefislerinin kendileri i<;in one siirdiigii ne kotiidiir. Allah, on
lara gazab etmi§tir ve azabta ebedi kallCJdlrlar.n ayetini okudu. ibn Ebu 

· Hatim bu i}ekilde rivayet eder. ibn Merduyeh de Siifyan ibn Ammar 
kanahyla ... Huzeyfe'den bu hadisi rivayet eder. Bu hadis, her halu
karda zay1ft1r. En dogrusunu Allah bilir. 

cc~yet Allah'a, peygambere ve o'na indirilene iman etmi§ olsalar
dl, onlan dost edinmezlerdi.n Eger onlar, ger~ekten Allah'a peygambere 
ve .Kur'an'a inanml§ olsalard1; gizli olarak katirleri dost edinmek ve 
mii'minlere, Allah'a, peygamberine ve o'na indirilmi§ olana dii§manhk 
suc;unu i§lemezlerdi. <<Ne var ki onlarm c;ogu fas1kt1r.n Allah'a ,ve ~
suliine itaattan di§an <;Ikmi§lar, Allah'm vahyine ve Kur'an'mdaki 
ayetlerine muhalefet etmi§lerdir. 



Maide. 82-86) HADlSLERLE KUR'AN-I KERiM TEFSiRi 2435 

82 - Andolsun ki; insanlardan, iman edenlere en ~id 
detli du~man olarak, Yahudileri ·ve Allah' a ~irk ko~anlan 
bulacaks1n. Andolsun ki, onlardan iman edenlere: sevgice 
en yakrm da ,<Biz HiristiyanlariZ» diyenleri bulacaksm. Bu
nun sebebi; onlann ic;inde ke~i~ler ve rahibler bulunmasin
dan ve onlann gerc;ekten biiyiikliik taslamamalanndandtr. 

83 - Peygambere indirileni i~ittiklerinde; hakk1 tanl
diklarmdan dolay1 gozleri Yru?la dol up ~ar da derler .ki : 
Rabbrm1z: bi·l, iman ettik, bizi de ~ahidlerle beraber yaz. 

84 - Hem RabblilllZID bizi salihler topluluguyla be
raber bulundurmas1ru umarken, nic;in Allah'a ve bize ge
len hakikata iman etmeyelim. 

85 - Allah da onlan dediklerinden dolay1; altlndan 
Irmakla.r akan 'cennetlerle mukafatlandirdi. Orada temelli 
kalacakla.rdir. i~te ihsan edenlerin mukafati budur. 

86 - Kufredip te ayetlerimizi yalanlayanlar; i~te on
lar, cehennem ashabidirlar. 

Mii'minlere En Qok Dii~man Olanlar 

Ali ibn Ebu Talha, Abdullah ibn Abbas'tan nakleder ki; bu ayet 
Neca§i ve arkada§lan hakkmda nazi! olmu§tur. Ca'fer ibn Ebu Ta
lib Habe§istan'da Nec3.§i ve adamlarma Kur'an-1 Kerim'i okuyunca; 
sakallan ya§armcaya kadar aglad1lar. Bu soz i.izerinde dikkatle du
rulmasl gerekir. Zira bu ayet, Medine'de inmi§tir. Ca'fer ibn Ebu 
Talib'in Neca§i ile konu§masi ise hicretten · oncedir. Said ibn Ci.i
beyr, Si.iddi ve digerleri de derler ki : Bu ayet Nec3.§i'nin ; s6zi.ini.i dinle-



2436 iBN KESiR (Ci.iz: i: SCtre: 5 

mek ve ozelliklerini gormek uzere Hz. Peygarnbere bir hey'et gonder
mesi uzerine nazil olmu§tur. Hz. Peygamber onlara Kur'an-1 okuyunca; 
mi.isluman olmu§lar aglay1p hu§ua kap1Irn1§ ve gidip Neca§i'ye bu duru
mu haber vermi§lerdir. Suddi der ki : NecA§i memleketinden go~etmi§, · 
ancak yolda olmti§tur. Bu da Suddi'nin rnunferid rivayetlerindendir. 
Qtinkii Nedt§i oldtigti zaman, Habe§ imparatoru idi. Ve oldugti gun Hz. 
peygamber onun g1yabma cenaze namaz1 k1lm1§tl ve bunu ashabma 
haber vererek, Neca§i'nin Habe§i.Stan'da vefat ettigini bildirmi§ti. 

Sonra Habe§istan'dan gonderilen bu el~ilerin sayrs1 konusunda ih
tilaf vard1r. Oniki ki§i olduklan soylenir. Bunlardan yedisi ke§i§, be§i de 
rahib imi§ler. Aksini soyleyenler de vard1r. Altml§ ktisur ki§i oldugunu 
soyleyenler bulundugu gibi, yetmi§ ktisur ki§i olduklanm soyleyenler de 
vard1r. En iyisini Allah bilir. 

Ata ibn Ebu Rebah der ki: Bunlar, Habe§ halkmdan bir topluluktu. 
Mtisliimanlardan Habe§istan'a hicret edenler oraya gittiklerinde, mtis
ltiman olmu§lardl. Katade ise; onlar, Meryem oglu isa'nm dininde idi
ler, miisltimanlan gortip Kur'an'I i§itince mtisltiman olmu§lar ve bir 
daha sapmarnl§lardl. ibn Cerir Taheri de bu ayetin, ister Habe§'li olsun, 
ister ba§ka milletten olsun bu ozelliklere sahib olan topluluklarm nite
ligi mahiyetinde nazi! oldugu gorti§tinu tercih eder. 

((Andolsun ki; insanlardan iman edenlere kar§I en §iddetli dti§man 
olarak, yahudileri ve Allah'a §irk ko§anlan bula.caksm.>> Bunun sebebi; 
yalmzca yahudilerin inadlar1, inkarlan, hakka kaf§I durmaland1r. in
sanlara kar§I nefret besleyip ilim ehlinin aralarmda bulunmayi§ldlr. 
Bu sebeple onlar, Peygamberlerden bir ~ogunu oldiirmti§lerdir. Hatta 
Hz. Peygamberi birka~ kez oldurmeye -yeltenmi§ler ve o'na buyu yap
mi§lardL Bu . konuda onlarm benzerleri mti§riklerdir. K1yamet gunune 
kadar ard1 arkas1 kesilmeyen la'net, onlarm tizerine olsun. 

HafiZ Ebu Bekr ibn Merduyeh; bu ayetin tefsiri s1rasmda der ki : 
Bize Ahmed ibn Muhammed ... Ebu Hureyre'den nakletti ki; Rasulullah 
(s.a.) §6yle buyurmu§: Ne zaman bir yahudi bir musltimanla tek ba§l
na kalsa, onu oldurmek istemi§tir. Aynca bu hadisi Muhammed ibn 
Ahmed ... Ebu Htireyre'den nakleder ve der ki: Rasulullah (s.a.) §oyle 
buyurmu§tur : Ne zaman bir yahudi bir mtisltimanla tekba§ma kalsa, 
i~inden onu oldtirmeyi ge~irmi§tir. Bu hadis, ger~ekten garibtir. 

«Andolsun ki onlardan iman edenlere sevgi.ce en yakm1 da biz hiris
tiyanlanz, diyenleri bulacaksm.>> Kendilerinin, Hz. Mesih'in yolunda ve 
incil'in dogrultusunda olduklanm iddia edenler, H1ristiyanlard1r. On
lar, genellikle musltimanlara ve islam'a dostluk beslerler. Bunun sebebi 
de kalblerinde yer eden duygulard1r. Qtinku onlar, Mesih dininde §efkat 
ve merhamet. bulundugunu kabul ederler. Nitekim Allah Teala; «Ona 
tabi olanlarm ka!bine §efkat ve merhameti yerle§tirdik>> buyuruyor. 
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H1ristiyanlann kitaplannda; sag yanagma bir tokat atana, sol yana
gm1 da ~evir, denilmektedir. Onlarm dininde sava~. me§ru' degildir. Bu 
sebeple Allah Teala, ayetin devammda <<Bunun sebebi; onlarm i~inde 
ke§i§ler ve rahibler buiunmasmdand1r ve onlarm ger~ekten biiyiikliik 
taslamamalarmdand1r. >> buyuruyor. Onlarm a rasmda ke§i§ler, yani bil 
ginler ve hatibler, rahibler, yani adil ve zahidler bulunmaktadlr. 

( : ... .... ...... .... ...... ) 
Haflz Ebu Bekr el-Bezzar der ki : Bize Bi§r i bn Adem ... Hamiye ibn 

Riab'tan nakletti ki; o, ben Hz. Selman'dan Allah'm bu ayetini sordu
gumda o, §byle dedi : «Ke§i§ler)) kelimesini ma'bed ve mihrablarda bl
rak. Allah'm Rasulii bana bu ayeti «Bunun sebebi; onlann i~inde Sld
diklar ve r~hibler bulunmasmdandlr.n §eklinde okurdu. ibn Merduyeh 
de Yahya ibn Abdiilhamid kanahyla . .. Selman el-Farisi'den bOyle riva
yet etmi§tir. 

ibn Ebu Hatim der ki : Bana babam ... Hamiye ibn Riab'dan §byle 
dedigini rivayet etti : Ben, Selman el-Farisi'ye bu ayet soruldugunda 
§byle cevab verdigini duydum : Ke§i~ler, ma'bed ve kiliselerde bul unan 
rahiblerdir. Onlan orada b1rak. Qiinkii ben Hz. Peygambere bu ayeti 

~~ ~ .;,~ 1!.\J~ ) §eklinde okudugumda, o ban a ( ~-'-~ .;,~ ..!.U~ 
l:.~JJ ) ~ek1inde okudu. 

Aila!1 Teahi. <•Onlann i~inde ke§i§ler ve rahibler bulunmasmdan ve 
onlarm g-erc;ekten biiyiikliik taslamamalanndan)) kavli : onlarm ara 
smda, ibadet ve tavazu niteliklerine sahib kimseler bul undugunu gos
termektedir . Ve hemen ardmdan Allah Teala, onlann hakka bagll, ha
kikate uyan insafll ki§iler oldugunu belirterek &byle buyurur : uPey
gambere indirileni i§ittiklerinde; hakk1 tamd1klarmdan dolay1 ; gbzleri 
ya§la dolup ta§ar da derler ki : Rabb1m1z, biz iman ettik. Bizi de §ahid
lerle beraber yaz.ll Hz. Peygamberin ve Kur'an'm dogruluguna §e~1adet 
eden inanan1arla birlikte yaz. Nesei Amr ibn Ali kanahyla ... Abdullah 
ibn ZUbeyr'den nakleder ki'; o, §6yle demi§ : Bu ayet, Neca§i ve arka
da§lan hakkmda nazil olmU§tur. Taberani de der ki : Bize Ubeydullah 
ibn Abdurrahman . .. Abdullah ibn Abbas'tan bu ayet konusunda §byle 
dedigini nakleder : Onlar Ebu Talib oglu Ca'fer ile birlikte Habe§istan'
dan gelen ~i~~ilerdi. Rasulullah (s.a.) kendilerine Kur'an '1 okuyunca, 
iman etmi§ler ve gozleri ya§!a dolmu§tu. Bunun iizerine Hz. Peygamber 
onlara ; belki de kendi yurdunuza ve tekrar eski dininize donerseniz 
buyurmu§, onlar ; biz art1k dinimizden geri donmeyiz, demi§lerdir. Bu
nun iizerine Allah Teala, onlann si::izlerini nakleden bu ayeti inzf\1 bu
yurmu§tur . 

.ibn Ebu Hatim, ibn Merduyeh ve Hakim Miistedrek'inde Semmak 
kanallyla Ikrime'den naklederler ki; ibn Abbas uBizi de &ahidlerle be-
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raber yaz.» kavli konusunda §byle demi§tir: Hz. Muhammed ve umme
tiyle birlikte yaz. Qunkti onlar, §ahidlerdir. Peygamberlerinin buyrugu 
teblig ettigine §ehadet etmi§lerdir. Btittin peygamberlerin de ilahi buy
rugu teblig ettiginin §ahidleridir. Sonra Hakim, bu isnadm sahih oldu
gunu, ancak Buhari ve Mtislim'in bunu tahric; ~tmedigini kaydeder. 

c<Hem Rabb1m1zm bizi salihler topluluguyla beraber bulundurma
sim umarken nic;in Allah'a ve bize gelen hakikata iman etmeyelim?)) 
Hiristiyanlardan bir grup Allah Teala'nm : c<Ehl-i kitab'tan oyleleri 
de vardir ki; Allah'a, bize indirilmi§ olana ve kendilerine indirilmi§ ola
na, Allah'a hu§u' ic;inde iman ederler. n (Al-i tmran, 199) kavlinde be
lirttigi ozelliklere sahiptirler. Bunlar Allah Teala'nm kendileri hakkm
da §byle buyurdugu kimselerdir. «Kendilerine daha once kitab verdik
lerimiz de ona iman ederler. Kendilerine okundugu zaman; biz ona: iman 
ettik. Gerc;ekten o, Rabb1m1zdan gelmi§ bir hakt1r. Dogrusu biz, daha 
once de teslim olmu§lardamz, derler.>> (Kasas, 52- 55) . Bu sebeple Al
lah Teala bu surede de onlar ic;in ((Allah da onlan dediklerinden dolayi 
altmdan mnaklar akan cennetlerle mtikafatlandirdU> Hakki i'tiraf et
meleri, gerc;egi tasdik edip iman etmeleri sebebiyle, Allah Teala; onlan, 
altmdan 1rmaklar akan cennetlerle mtikafatlandirdi. Orada teinelli ka
lacaklardir. Oradan aynlmayacaklardir. «I§te ihsan edenlerin mtikafatl 
budur.)) Hakka tabi olup her nerede bulunurlarsa bulunsunlar, kiminle 
olurlarsa olsunlar; gerc;ege baglanmalarmm mtikafat1 budur. Ve Allah 
Teala, §akilerin ahvalini bildirerek, <<Kufredip de ayetlerimizi yalan
layanlar, i§te onlar cehennem ashab1d1rlar.)) buyuruyor. :Ayetlerimizi 
inkar edip kar§I c;Ikanlar, cehennemliklerdir ve oraya gireceklerdir. 

87 - Ey iman edenler; Allah'1n size helal k1ld1g1 iyi 
ve temiz $eyleri kendinize hanim k1lmay1n ve haddi a$ma
yin. Dogrusu Allah, haddi a!?anlan sevmez. 

88 - Allah'1n size verdigi nz1ktan helaJ ve temiz ola
rak yeyin. Sizin kendisine iman etmi!? oldugunuz Allah'
tan da korkun. 
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Allah'm Halal Ktld1g1 ~eyleri Haram Sayanlar 

Amr ibn Ebu Talha, Abdullah ibn Abbas'tan nakleder ki; bu ayet, 
Hz. Peygamberin ashabmdan bir topluluk hakkmda nazil olmu§tur. Bu 
topluluk; biz koku siirtinmeyiz, diinya arzulanm terkederiz ve rahibler 
gibi yeryiiziinde geziniriz, demi§lerdi. Bu husus, Hz. Peygambere ula
§mca onlara haber gonderip c;ag1rd1 ve duydugunu kendilerine anlattl. 
Onlar; evet, dediler, Bunun iizerine Hz. Peygamber buyurdu ki : Fakat 
ben, oruc; tutar ve bozanm. Namaz k1lar ve uyurum. Kad1nlarla evle
nirim. Kim, benim siinnetime sanhrsa o, bendendir. Kim de benim 
siinnetime .sanlmazsa o, benden degildir. Bu hadisi ibn Ebu Hatim 
rivayet eder. ibn Merctuyeh de Avfi kanahyla Abdullah ibn Abbas'dan 
benzer bir ifadeyi nakleder. 

Buhari ve Miislim'in Sahih'lerinde Hz. Aise (r.a.) den 'nakledilir ki: 

Rasulullah'm ashabmdan bir grup Hz. Peygamberin e§lerine gele
rek: onun goriilmeyen zamandaki amellerini soru§turdular. i c;lerinden 
bir k1sm1; ben kadmlarla evlenmem, bir k1srru; ben et yemem, dedi. 
Bir k1sm1 da ; yatakta uyumam, dedi. Rasulullah (s.a.) §Oyle buyurdu : 
~u insanlara ne oluyor ki; bir k1Sml §5yle ve §byle diyorlar. Fakat ben 
namaz ktlar ve uyurum, oruc; tutar ve bozanm. Ve kadmlarla evlenirim. 
Kim, benim siinnetimi terk ederse; o, benden degildir. 

ibn Ebu Hatim der ki : Bize Ahmed ibn isam ... Abdullah ibn Ab
bas' dan nakletti ki ; Rasulullah'm ashabmdan bir adam gelerek §byle 
demi§: Ey Allah'm Rasulii; ben, et yedigim zaman kadmlarla birle§mek 
isterim. Bu sebeble kendime et yemeyi yasakladlm. Bunun iizerine Al
lah Teala : (lEy !man edenler; Allah'm size helal kild1g1 iyi ve temiz 
§eyleri kendinize haram k1lmaym .. . n a yeti nazil oldu. Bu hadisi Tirmizi, 
ibn Cerir Taberi ile birlikte Amr ibn Ali kanallyla .. . ibn Abbas' dan 
nakleder ve; · hasen, garib bir hadistir, derler. Bir ba§ka vecihle miirsel 
olarak, bir ba§ka vecihle de mevkuf olarak ibn Abbas'dan nakledilmi§
tir. Allah en iyisini bilendir. 

Stifyan es-Sevri. ve Veki' ... Abdullah ibn Mes'ud'dan naklederler 
ki ; o, §Oyle demi§ : Biz Hz. Peygamberle sava§Irdlk ve beraberimizde ka-
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dm bulunri1azd1. Kendimizi hadlmla§tlrsak m1? dedik. Rasulullah (s.a.) 
bize bunu yasaklad1 ve kadmlarla belirli bir sti.reye kadar evlenmemize 
izin verdi. Sonra Abdullah ibn Abbas ccey iman edenler; Allah'm size 
helal k1ld1g1 iyi ve temiz §eyleri kendinize haram k1lmaym ve haddi a§

maym)) ayetini okudu. Buhari ve Muslim bu hadisi ismail'in hadisinden 
tahric etmi~lerdir. Mti.t'a nikah1 haram k1lmmazdan once durum bo.Y,le 
idi. Allah en iy~sini bilendir. 

A'me§ ... Amr ibn ~urahbil'den nakleder ki; o, §oyle demi§: Ma'kil 
ibn Mukarrin, Abdullah ibn Mes'ud'a gelerek; ben, yatag1m1 kendime 
haram kll~hm, demi§. 0 da ccey iman edenler; Allah'm size helal klldlgl 
iyi ve temiz §eyleri kendinize haram kllmaym ... )) ayetini okumU§. Sev
ri... Mesruk'dan nakleder ki ;o, §oyle demi§: Biz, Abdullah ibn Mes'ud' 
un yam:rida idik. Bir yiyecek getirildi. Adamm biri kenara ~ekildi. Abdul
lah ibn Mes'ud; yakla§, dedi. Adam; ben, o yemegi kendime haram 
k1ld1m, dedi. Abdullah ibn Mes'ud, yakla§, ye ve yemininin keffaretini 
ver, dedi sonra bu ayet-i kerime'yi okudu. ibn Ebu Hatim de bu rivayeti 
nakleder. Hakim; bu son hadisi, Mti.stedrek'inde Ishak ibn Rahuyeh 
_kanallyla Abdullah ibn Mes'ud'dan nakleder. Sonra da Buhari ve Mti.s
lim'in §artlanna gore sahihtir, ancak her ikisi de bu hadisi tahric et
memi§lerdir, der. ibn Ebu Hatim der ki: Bize Yunus ibn Abd'W-A'la ... 
Zeyd ibn Eslem'in kemdisine §6yle haber verdigini bildirdi : Abdullah 
ibn Revaha'nm ailesi, bir ki§iyi evlerinde mti.safir etmi§ler. Abdullah 
Hz. Peygamberin yanma gitmi§. Evine dondti.gti.nde; bakmi§ ki, onlar 
kendisini bekleyerek mti.satirlerine yemek yedirmiyorlar. Abdullah, ha
mmma: Benim i~in mti.safirimi beklettin mi oyleyse o yemek bana ha- · 
ramd1r, demi§. Hamm1 da aym §ekilde bana da haram olsun, demi§. 
Bunun ti.zerine mti.satir de oyleyse bana da haram olsun, demi§. Bu du
rumu goren Abdullah, elini yemege uzatmi§ ve; Allah'm ad1yla yeyin, 
demi§. Sonra Hz. Peygambere gidip olanlan haber vermi§. Bunun ti.ze
rine «ey iman edenler; Allah'm size helal kild1g1 iyi ve temiz §eyleri 
kendinize haram k1lmaym ... » ayeti nazil olmU§. Bu hadis munkati'dir. 
Buhari'i1in Sahih'inde buna benzer bir hadis vard1r. Bu vak'aya binaen 
~afii ve benzeri baz1 bilginler; ki§inin kendisine yasaklad1g1 yiyecek, 
giyecek veya benzeri §eylerin - hamm dl§mda- ki§iye haram olma
yacagmi ve keffaretin gerekmeyecegini soylemi§lerdir. <;ti.nkti. Allah 
Teala «ey iman edenler; Allah'm size helal k1ld1g1 iyi ve temiz §eyleri 
kendinize hara_m k1lm~ym» buyurmaktad1r. Aynca daha once ge~en 
hadisde varid oldugu gibi, kendisine et yemeyi yasaklayan ki§iye, Hz. 
Peygamber; keffaret emretmemi§tir. Aralannda Ahmed ibn Hanbel'in 
bulundugu bir ba§ka grup da derler ki : Bir yiyecegi veya i~ecegi veya 
herhangi bir §eyi kendisine haram k1lan ki§iye yemin .keffareti gerekir. 
Nas1l yemin keffareti ile haram k1lmadan vazge<_;mesi gerekirse, aym 
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§ekilde kendisine haram k1lrm§ olmaktan dolay1 da zorlanarak bu dav
ram§mdan sorumlu tutulur. Nitekim ibn Abbas boyle fetva vermi§tir. 
Ve Allah Teala, bir ba§ka ayet-i kerime'de de §byle buyurmaktad1r : 
<<Ey Peygamber,' Allah'm sana helal kild1g1 §eyi e§lerinin ho§nudlugu
nu gozeterek nic;in haram k11lyorsun? Allah GafUr'dur, Rahim'dir. (Tah
rim, 1). Aynca §byle buyurmaktad1r : «Allah §iiphesiz size yeminleri
nizi keffaretle geri alman1z1 me§rU.' kilmi§tlr.» (Tahrim, 2). Keza burada 
da bu hiikmii zikrettikden sonra, hemen yemin keffaretini ac;1klayan 
ayeti getirmektedir. Bu da gbsteriyor ki; bu, keffaretin gerektirdigi ko
nularda yemin mertebesine indirilmi§tir. Allah en iyisini bilendir. 

ibn Cerir Taberi der ki : Bize Kas1m ... Miicahid'in §i::iyle dedigim 
anlattl : Aralarmda Maz'un oglu Osman, Amr oglu Abdullah'm bulun
dugu baz1 erkekler, bekar kalmak ve kendi ic;lerine c;ekilip rahib elbi
sesi giymek istediler. Bunun iizerine bu iki ayet nazil oldu. ibn Ctireyc 
ikrime'den naklen der ki; Osman ibn Maz'un ve Ali ibn Ebu Talib, 
Abdullah ibn Mes'ud, Mikdad ibn Esved ve Ebu Huzeyfe'nin kolesi Salim 
Iie bir topluluk bekar kalmak istediler. Evlerde oturdular. Kadmlardan 
aynld1lar. Rahip elbisesi giydiler. israilogullanndan seyyahlarm yeyip 
giydikleri dl§mda gtizel yiyecekleri ve giyecekleri kendilerine yasakla
dilar. Ve had1mla.gnak istediler. Geceleri kaim, giindiizleri saim olma
ya karar verdiler. Bunun iizerine «ey iman edenler; Allah'm size helal 
klld1g1 iyi ve temiz §eyleri kendinize haram k1lmaym ve haddi a§ma
ym ... l> ayeti nazil oldu . .Ayet, mtisliimanlann yolunun dl§mda bir yola 
gitmeyin, diyordu. Yani onlarm kendilerine yasaklad1klan kadm, yiye
cek ve giyecek ile hadimla§mak maksadlanru ve geceleri kaim, giindiiz
leri saim olma kararlanm kasd ediyordu. Onlar hakkmda bu ayet nazil 
olunca, Rasulullah (s.a.) buyurdu ki : Sizin nefislerinizin, sizin iizeri
nizde hakk1 vard1r. Dogrusu gozlerinizin de sizin iizerinizde hakk1 var
dir. Oruc; tutun ve iftar yapm. Namaz k1lm ve uyuyun. Bizim siinneti
mizi terkedenler, bizden degildirler. Bunun iizerine onlar; Allah'Im biz 
sana teslim olduk ve senin indirdigine uyduk, dediler. Bu olay, tabiin
den birden fazla ki§i tarafmdan miirsel olarak zikredilmi§tir. Buhari ve 
Miislim'de mti'minlerin annesi Hz . .Ai§e'den nakledilen ve yukarda ak
tanlml§ olan rivayet de bunu destekler. Hamd ve nimet Allah'a mah
sllstur. 

Esbat; bu ayet-i kerime konusunda Siiddi'den naklen der ki : Bir 
gun Rasi:tlullah (s.a.) oturdu ve insanlara ogiit verdi sonra kalktl, 
fazla korkutmad1. Bunun iizerine aralannda Ali ibn Ebu Talib ve Os
man ibn Maz'un'un bulundugu on ki§ilik bir grup kendi kendilerine; 
Peygamber bizi (Rabb1m1zm ho§nud edecegi derecede) korkutmad1. Biz 
fazla korktugumuzu gosterecek bir amel yapmazsak gen;ekten korkmu§ 
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olmay1z, dediler. Musliimanlar, kendilerine baz1 §eyleri haram klldllar, 
biz de haram k1lahm, dediler. ic;lerinden bir klsm1 et ve yag yemeyi ken
disine yasaklad1g1 gibi, bir k1sm1 yemegi haram k1ld1. Bir k1sm1 uyku
yu, bir k1sm1 kadmlan haram k1ldi. Osman ibn Maz'un kadmlara yak
la§mayi kendine haram kilanlardandi. 0, e§ine yakla§maz, e§i de ken
dine yakla§mazdi. Bir gun Havle adJ. verilen e§i Hz. Ai§e'nin yamna gel
di. Hz. Ai§e ve yanmda bulunan Peygamberin e§leri; ne oluyor sana 
ey Havle, rengin degi§mi§, taranmaz ve koku surunmez misin? dediler. 
Havle dedi ki: Nas1l taranayim ve koku suruneyim? E§im §U kadar 
zamandan beri bir kere olsun bana yakla§madi ve \istumden elbisemi 
c;Ikarmadl. Ravi der ki : Onlar Havle'nin soylediklerinden dolayi gUle
yazdilar. Onlar g\ilerken Hz. Peygamber ic;eri girdi. Neden gUlersiniz? 
dedi. Hz. Ai§e; ey Allah'm Rasulu ben Havle'ye durumunu sordum, 
o da §U kadar zamandan beri e§im uzerimden elbisemi <;1karmad1, dedi. 
Bunun ic;in gUieriz, diye kar§Ihk verdi. Rasulullah (s.a.) Osman'a haber 
gonderdi ve c;ag1rd1. Ne yap1yorsun ey Osman? dedi. 0; ey Allah'm Ra
sulU kendimi ibadete vermek ve Allah'm nzasm1 kazanmak ic;in bunu 
terkettim, diyerek durumunu Hz. Peygambere anlatti. Osman; Hz." Pey
gamberin kendisini ho§ kar§Ilamasmi istemi§ti. Rasulullah (s.a.) bu
yurdu ki : Evi~e gidip e§inle birle§men ic;in sana and ic;iririm. Osman; 
ey Allah'm Rasulu, ben oruc;luyum, dedi. H~. Peygamber; orucunu boz, 
buyurdu: 0 da orucunu bozdu ve ailesinin yanma gitti. Bir sure sonra 
Havle Hz. Ai§e'nin yanma geldi, taranmi§, siirme c;ekmi§ ve koku suriin
mii§tu. Hz. Ai§e gUlerek nas1lsm ey Havle? dedi. Havle : Dun geldi ve 
bana yakla§tl, dedi. Bunun iizerine Rasulullah (s.a.) buyurdu ki : Ne 
oluyor bir topluluga ki; kadmlan, yiyecek ve uykuyu kendilerine ha
ram kihyorlar? Dikkat edin; dogrusu ben, uyur ve uyanmm. Oruc; tutar 
ve iftar ecterim. Kadmlan da nikahlanm. Kim, · benim sunnetimden 
yiiz 'c;evirirse; o, benden degildir. Bunun uzerine «ey iman edenler; Al
lah'm size helal kild1g1 iyi ve temiz §eyleri kendinize haram k1lmaym 
ve haddi a§maym. Dogrusu Allah, haddi a§anlan sevmez,)) ayeti nazil 
oldu . .Ayet-i kerime Osman ibn Maz'un'a nefsini bu nimetlerden ahkoy
ma, c;unkii bu davram§ haddi tecaviizdiir, diyordu. Aynca ayetin deva
mmda «Allah; sizi, yeminlerinizdeki lagvden dolayt muaheze etmez. 
Ama bile bile ettiginiz yeminden dolay1 sorumlu tutar. >> buyurarak ye
minlerine keffaret vermelerini emrediyordu. Bu hadisi, ibn Cerir Ta
heri rivayet eder. 

ccVe haddi a§maym.)) bu ayet-i kerime'den maksad; mubah olan §ey
leri kendinize haram k1lrnakla nefsinizi siki§tlnp a§m gitmeyin, demek 
olabilir. Nitekim Selef-i Salihinden bir k1sm1 boyle demi§lerdir. Diger 
taraftan bu ifade ile, §U maksadm da giidulmu§ oldugu soylenebilir : 
Nas1l helallan haram k1lmamamz gerekiyorsa; helala el uzakmakta da 
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a§m gitmeyin. ·sadece sizin ve ihtiya~lanmza yetecek kadanm aim ve 
haddi a§maym. Nitekim Allah Teala; «yeyin, i~in fakat israf etmeyin1> 
(A'raf, 31) buyurmaktadir. Bir ba§ka ayet-i kerime'de ise; «Onlar ki in
fak ederler ve israr etmezler_,, (Furkan, 67) buyurmaktadir. Allah'm 
§eriatl, katihkla a§mhk arasmda adalet esasma dayamr. Ne ifrata, ne 
de tefrite yer verir. Bunun i~in Hak Teala ccAllah'm size helal kild1g1 
iyi ve temiz §eyleri kendinize haram k1lmaym, ve haddi a§maym. Dog
rusu Allah, haddi a§anlan sevmez.)) buyurmu§tur. 

Muteak1ben de §Oyle buyurmaktadir : <cAllah'm size verdigi nztk
tan helal ve temiz olarak yeyin.ll Helal ve t emiz ise, onlardan yeyin. 
«Allah'tan korkun)) butiin i§lerinizde Allahtan korkun , O'na itaat edip 
nzasma baglanm, O'na muhalefet edip isyan etmekten de ka~mm. 
ccKendisine iman etmi§ oldugunuz Allah' tan da korkun. 11 

89 - Allah, sizi; yeminlerinizdeki lagvden dolay1 mu 
aheze etmez. Ama bile bile ettiginiz yeminden dolayr so
runllu tutar. Onun keffareti; ailenize yedirmekte oldugu
nuzun ortalamasmdan, on du~kunu yedirmek, yahut giy
dirrpek veya bir kale azad etmektir . Kim de bunlan bula
mazsa; uc; gun oruc;tur. i~te bu, yemin ettiginiz va:kit ye
minlerinizin keffaretidir. Yeminlerinizi tutun . $U.kredesi
niz diye Allah ayetlerini size i~te boyle ac;rkla r. 

Bo§ Yerf' Yemin 

Daha once Bakara suresinde (lagv) bo§ yemin ile ilgili a <;Iklama
lar gec;mi§ti. Lagv yemin; ki§inin soylerken maksads1z yere; hay1r val
lahi oyle degil, evet vallahi boyle, demesidir. ~afii'nin mezhebi bu ka
naatdadir. Denildi ki: Bu, hezel ve ma'siyet konusundad1r. Zanmn ga
lib gelmesi halinde de durum bOyledir, denildi. Ebu Hanife ve Ahmed 
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ibn Hanbel'in goru§U budur. Denildi ki : Bo§ yere yemin k1zgmhk, 
unutma halinde yap1lan yemindir. Denildi ki : Lagv yemin; yemek, ic;
mek ve giyme gibi §eylerin yap1lmamas1 konusunda edilmi§ olan ye
mindir. Bu gorii§ii serdedenler, Allah Teala!mn ((Allah'm size helal kll
digi iyi ve temiz §eyleri kendinize haram k1lmaym» kavlini delil olarak 
gostermektedirler. 

Lagv yemin; ayetin devammda da belirtildigi gibi «ama bile bile 
. ettiginiz yeminden dolay1 sorumlu tutar» kavline binaen; maksads1z 
yere yap1lm1§ olan yemindir. Yani kas1dll ve planll olarak yapt1g1mz 
yeminden sorumlusunuz. Ve bunun «keffareti ailenize yedirmekte ol
dugunuzun ortalamasmdan en dii§kiinii yedirmek, yahut giydirmek ve
ya bir kole azad etmektir. >> Yani kendine yeterli imkam bulunmayan 
muhtac; ve fakirlerden on yoksulu yedirmektir. · Ailenize yedirmekte ol
dugunuzun ortalamasmdan -ibn Abbas, Said ibn Ciibeyr ve ikrime der
ler ki : Ailenize yedirdiginiz yemeklerin orta §eklinden. Ata el-Horasani 
ise der ki : Ailenize yedirdiklerinizin benzerinden, · demektir. ibn Ebu 
Hatim der ki: Bize Ebu Said .. . Hz. Ali'nin §byle dedigini nakletti : Bu; 
ekmek ve siit, ekmek ve yagd1r. ibn Ebu Hatim der ki: Bize Yunus 
ibn Abd'iil-A'la okuma yoluyla ... Abdullah ibn Abbas' dan nakletti ki; 
o, §byle demi§ : Baz1 kimseler ailesine daha az, baz1lanysa daha fazla 
yiyecek veriyorlardL .Bunun ic;in AUah Teala; «ailenize yedirmekte ol
dugunuzun ortalamasmdan» yani ekmek ve yagdan, demek istemi§tir. 
Ebu Said el-E§ecc ... Abdullah ibn Abbas' dan nakleder ki; o, «ailenize 
yedirmekte oldugunuzun ortalamasmdan» kavli konusunda; zor ve ko
laylarmdan deml§tir. Abdurrahman ibn Halef.. . Abdullah ibn Omer;
den nakleder ki; o, «ailenize yedirmekte oldugunuzun ortalamasmdan» 
kavli hakkmda §byle demi§tir. Bu; et ve ekmektir. Et ve yagd1r. Et ve 
siittiir. El_{mek ve zeytinyag1d1r. Ekmek ve sirkedir. 

Ali ibn Harb ... Abdullah ibn Omer'den «ailenize yedirmekte oldu
gunuzun ortalamasmdam kavli hakkmda §byle dedigini nakletti : Bu, 
ekmek ve yag, ekmek ve zeytinyag1, sirke ve hurma; ailenize yedirmekte 
oldugunuz yemeklerin en degerlilerinden olan, ekmek ve ettir. ibri Ce
rir bunu; Hennad ve ibn Veki kanahyla Ebu Muaviye'den nakleder. 
Sonra ibn Cerir, Ubeyde, Esved, Kadi ~ureyh, Muhammed ibn Sirin, 
Hasan, Dahhak ve Ebu Rezin'in bOyle dediklerini rivayet eder. ibn Ebu 
Hatim de Mekhul'den aym §ekilde rivayet eder. ibn Cerir ccailenize ye
dirmekte oldugunuzun ortalamasmdan» kavli ile, azllk ve c;okluktan 
orta miktarm kasdedildigi gorii§iinii tercih eder. 

Bilginler; miskinlere yedirilecek yemegin mikdan konusund~ ihti
laf etmi§lerdir. ibn Ebu Hatim der ki : Bize Ebu Said, Hz. Ali'den nak
leder ki «ailenize yedirmekte oldugunuzun ortalamasmdan>~ kavli ile; 
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onlara sabah ve ak~am yemegi yedirirsiniz, denilmek istenilmi§tir. Ha
san ve Muhammed ibn Sirin derler ki; bir yemede on miskine et ve 
ekmek yedirmek kafidir. Hasan aynca §U ilaveyi yapar: Eger bunlan 
bulamazsa; ekmek, yag ve siit yedirir. Onu da bulamazsa; ekmek, zey
tinyagi ve sirke yedirir. Doyuncaya kadar yedirmek gerekir. Ba§kalan 
da derler ki : On ki§iden her birine, yanm sa' bulgur veya hurma ya 
da benzeri §ey yedirir. Orner, Ali, Ai§e, Mii.cahid, ~a'bi, Said ibn Ciibeyr, 
ibrahim en-Nehai, Meymun ibn Mihran, Ebu Malik, Dahhak, Hakim, 
Mekhul, Ebu K1Iabe ve Mukatil ibn Hayyan'm gorii§ii budur. Ebu Ha
nife der ki; bulgurdan yanm sa', digerlerinden de bir sa' yedirir. Ebu 
Bekr ibn Merduyeh der ki: Bize Muhammed ibn Ahmed .. . Said ibn 
Ciibeyr . kanallyla Abdullah ibn Abbas' dan nakletti ki; o, §6yle demi§ : 
RasUlullah (s.a.) keffaret · olarak bir sa' hurma verdi ve insanlara da 
bunu emretti. Kim de bu kadan bulamazsa, bugdaydan yanm sa verir. 
ibn Mace bu gorii§ii. Abbas ibn Yezid kanallyla Said ibn Cii.beyr'den 
nakleder. Bu hadis; raviler arasmda yer alan Orner ibn Abdullah'm 
zay1f ravi olmas1 ve i«;:ki i«;:tigi konusunda haber bulunmas1 nedeniyle 
sahih say1lmaz. Darekutni de Abdullah'm metruk bir ravi oldugunu 
sayler. ibn Ebu Hatim der ki : Bize Ebu Said ... ikrime kanallyla Ab
dullah ibn Abbas'dan nakleder kt; o, her miskin i«;:in bir miidd bugday 
ve beraberinde de katlg1 verilir, derni§tir. Sonra ibn Ebu Hatim der ki; 
Abdullah ibn Orner, Zeyd ibn Sabit, Said ibn Miiseyyeb, Miicahid, Ata, 
ikrirne, Ebu ~a'sa, Kas1m, Salim, Ebu Seleme, Siileyman ibn Yessar, 
Hasan ve Muhammed ibn Sirin ile Ziihri'nin de boyle dedigi rivayet 
edilmi§tir. imam ~afii der ki; yernin keffaretinde vacib olan rniktar; 
her miskin i«;:in Hz. Peygarnberin ol«;:iisiiyle bir rniidd'diir. ~afii, kat1k 
konusuna dokunrnarni§tlr. Ve o, Hz. Peygarnberin Ramazan'da kans1yla 
birle§en ki§iye yetrni§ rniskini doyurmasm1 ve herbirine bir miidd olrnak 
iizere onbe§ sa alacak ol«;:ekle verrnesini emrettigini delil olarak gosterir. 
Bu konuda bir ba..?ka sahih hadiste; Ebu Bekr ibn Merduyeh ... Abdullah 
ibn Omer'den nakleder ki ; Rasulullah (s.a.) yernin keffareti i«;:in; ilk 
rniidd ile bugdaydan bir miidd verirdi. •Bu hadisin isnad1, Belh'de otur
makta olan Nadr ibn Ziirare'nin dururnundan dolay1 zay1·fhr. Raviler 
arasmda yer alan Nadr hakkmda Ebu Hatirn er-Razi der ki : 0, kendi
sinden bir«;:ok ki§inin rivayet etmi§ olrnasma ragmen, rne«;:hul bir ravi
dir. ibn Hibban ise, onun sika raviler arasmda yer ald1gm1 zikreder ve 
der ki : Ondan Kuteybe ibn Said saglam pek «;:ok rivayet nakletrni§tir. 
Allah en iyisini bilendir. Aynca onun §eyhi olan Orner de zay1f bir ravi-
dir. -

Ah.med ibn Hanbel ise der ki: Yemin keffaretinde vacib olan, bug
daydan bir miidd veya ba§kalanndan iki rniidd'diir. Allah en iyisini 
bilendir. 
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((Yahut giydirmek>>. §afii mer hum der ki : On ki§iden her birine, 
giyim danebilecek cinsden herhangi bir §ey; gomlek, kilot, ortii, sar1k 
vb. §eylerden vermi§ olsa , bu yeterlidir. §afii'nin arkada§lan, ba§a gi
yilen takke konusunda ihtilat etrni§lerdir. Takkenin yeterli olup olma
dlgl konusu ihtilafhd1r. Bir k1sm1, bunun yeterli oldugunu kabul eder
ler. Ve delil olarak da i bn Ebu Hatim'in naklettigi §U rivayeti zikre· 
derler : · Bize Ebu Said .. . Ziibeyr'den nakletti ki; o, ({yahut giydirmen 
kavli konusunda imran i bn Hiisayn'e soru sordugunda imran §6yle de·· 
mi§tir: Emirinizin· yanma bir hey'et gelmi§ olsa ve emiriniz bu hey'ete · 
birer takke giydirse siz, cconlar giydirildiler» dersiniz. Muhammed ibn 
Ziibeyr'in durumu zay1f oldugu i~in bu isnad da zay1ftir. Allah en iyi
sini bilendir. Ebu Hamid el-isferaini mest konusunda da aym §ekilde 
iki gori.i§ aktarmi§tlr ki sahih olan gorii§ mestin kati gelmeyecegi §ek
lindedir. 

imam Malik ve Ahmed ibn Hanbel ise derler ki : On fakirden her"' 
birine namaz kllmas1 i~in yeterli olacak elbise vermesi gerekir. Fakir
ler; erkekse erkegin, kad1nsa kadmm namaz kllmasma kati gelecek §e
kilde bir k1yatet olmahd1r. Allah en iyisini bilendir. Avfi, ibn Abbas'
dan nakleder ki; o, «giydirme»nin; her fakire bir aba giydirmek oldu-

. gunu soylemi§tir. Miicahid ise; en azmm bir elbise, en fazlasmm da 
diledigin kadar giyecek, demi§tir . . Leys, Miicahid'den nakleder ki; ye
min keffareti i~in, her t iir giyecek yeterlidir. Ancak tiibban (gernicile
rin giydigi klSa §alvar) miistesna demi§tir. Hasan, Ebu Ca'fer el-Bak1r, 
Ata, Tavus, ibrahim en-Nehai, Hammad ibn Ebu Siileyman, Ebu Malik 
ise; elbise, demi§lerdir . . Ibrahim en-Nehai aynca; ortii veya ~ar§af gibi 

. elbise demi§tir. Pe~e. gomlek, ba§ortiisii ve benzeri §eyleri yeterli gor
memi§tir. Muhammed i bn Abdullah el-Ansari E§'as, ibn Sirin ve Ha- . 
san'dan c•giydirme)) nin iki elbise demek oldugunu nakleder. Sevri, Da
vud ibn Ebu Hind kanahyla Said ibn Miiseyyeb'den nakleder ki; giydir-

. meden maksad; ba§I orten bir sank ve vucudu biiriiyen bir abad1r. ibn 
Cerir der ki: Bize Hennad ... Ebu Musa'dan nakletti ki; o, bir yemin
den vazge~mi§ ve Bahreyn ciibbesi tiiriinden iki elbise giydirmi§. ib~'l 
Merduyeh der ki : Bize Siileyman ibn Ahmed ... Hz . .Ai§e kanahyla, Ra
sulullah (s.a.) dan nakleder ki; ((yahut giydirmek)) kavlinden maksad: 
her miskin ic;in bir abad1r, buyurmu§tur. Bu hadis garibtir. 

ccVeya bir kole azad etmelidir .>> Ebu Hanife; bu ifadeyi mutlak ola
rak ahr ve der ki: ister mii'min olsun, ister katir bir kole azadi kafidir. 
~afii ve digerleri derler ki : Mutlaka mii'min kole olmalld1r. Onlar sebep 
farkll olsa da mucebin birle§mesi nedeniyle, katl keffllretini yemin kef
·fareti i<;in simrlayici ilke olarak kabul etmi§lerdir. Aynca imam Malik'in 
Muvatta'mda, :;;afii'nin Miisned'inde ve Miislim'in Sahih'inde varid 
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olan Muaviye ibn Hakem'in §U hadisini esas alml§larchr. Nakledilir ki; · 
o, bir kole azad etmek durutnuyla kar§lla§ml§, bu sebeple siyahi bir 
cariye getirmi§. Rasulullah (s.a.); cariyeye; Allah nerede? diye sormu§. 
0 da; gokte, demi§. Peygamber; ben kimim? deyince; 0; sen, Allah'm 
RasuHisiin, demi§. Bunun iizerine Hz. Peygamber onu azad et, \!iinkii 
0, mii'min'dir buyurmu§. Hadis yukardaki kaynaklarda uzun uzad1ya 
nakledilir. 

Yemin keffaretinde bu ii~ §ey, keffaret olarak verilir. Yeminini bo
zan ki§i; bunlardan hangisini . yerine getirirse gec;erlidir. Bu konuda 
icma' vard1r. Ayette, kolaydan zora dogru gidilmi§; once yemek ye
dirme zikredilmi§tir ki, yedirme giydirmeden daha kolayd1r. Giydirme 
de kole azad etmekten daha kolayd1r. Boylece en a§ag1dan en yukanya 

.. dogru C,tlkllml§tlr. Eger miikellef, bu iic; §eyden birine muktedir degil 
ise; iic; giin oruc; tutarak keffaret verir. Nitekim Allah Teala «Kim de 
bunlan bulamazsa, ii~ giin orti~tur» buyurmU§tur. ibn Cerir, Said ibn 
Ciibeyr ile Hasan el-Basri'den nakleder ki; o, ikisi · §6yle demi§lerdir: 
Kimin ii~ dirhemi varsa; ona yedirme dii§er, yoksa oru~ tutar. ibn Cerir 
merhlim, kendi zamamndaki miiteahhirin fukahasmdan naklederek 
der ki : Gec;imi i~in harcayacag1 sermayesinden fazla fakire yedirecek 
bir §eyi bulunmayan kimsenin; oru~ tutmas1 caizdir. Ancak kendisi i~in 
yeterli imkam olan ve harcayabilecegi kadar fazla paras1 bulunan ki§i 
yemek yedirir. Ve yemininden dolay1 bu fazla parasmdan keffareti Oder. 
Sonra ibn Cerir, §U gorii§ii tercih eder : Kendisinin ve ailesinin bir giin
liik. yiyeceginden fazla yemin keffareti olarak verebilecegi bulunma
yan ki§i, oru~ tutar. Orucun arka arkaya tutulmasmm vacib mi, miis
tahab m1 oldugu konusunda bilginler arasmda ihtilat vard1r. Bu konu
da iki gorii§ vard1r: Birincisi; ardarda tutmak vacib degildir. ~afii'nin 
yemin kitabmdaki ifadesiyle, Malik'in gorilijii boyledir. <;iinkii ayet-i 
kerime, <cii~ giin oruc; tutmaktlrn §eklinde mutlak ifade kullanmaktadir. 
Bu ifade ardarda birle§tirilen ve aynlan oru~ i\!in kullamhr. Orucun ka
zasmda oidngu gibi. Orucun kazasmda Allah Teala; ((Ba§ka giinlerde 
saylSlnca•> buyurmu§tur. imam ~afii, el-Umm isimli kitabmm bir ba§
ka yerinde, ardarda tutmanm vacib oldugu gorii§iindedir ki hanefilerin 
ve hanbeli'lerin gorti§ii de budur: (,;iinkii rivayet edildigine gore Ubeyy 
ibn Ka'b ve digerleri, bu ayeti ( u~t::.. rl:!l ~~ r~ ) <<Ardarda 
iic; gun oruc; tutma~tlr» §eklinde okumu§lardlr. Ebu Ca'fer er-Razi, Rebi' 
ve Ebu'l-Aliye kanallyla Ubeyy ibn Ka'b'dan nakleder kl; o, bu ayeti 
( u~t::.. rl:!l ~~ .. ~ ) «Ardarda iic; giin oruc; tutmaktlr», §ek
linde oKurnm§. Miidihid, ~a'bi ve Ebu ishak da bunu Abdullah ibn 
Mes'ud'dan nakledcrler. ibrahim cter ki: Abdullah ibn Mes'ud'un kl-
raetinde bu ayct ( u~t::.. rl:!l ~~ r~ <cArdarda iic; giin oru~-
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tur>> §eklindedir. A'me§ ; ibn Mes'ud'un arkada§larmm bu §ekilde oku
duklanm sayler. Herne kadar bu okunU§ miitevatir bir ayet olarak sabit 
olmamll}Sa da sahabe tefsiri veya haber-i vahid olmaktan da geri kal
maz,dolayiSiyla merfu' hadis hiikmiindedir. 

Ebu Bekr Ibn Merduyeh der ki: Bize Muhammed ibn Ali. .. Abdul
lah, ibn Abbas'm §byle dedigini nakletti : Keffaretler ayeti indirildigin
de, Huzeyfe dedi ki : Ey Allah'm Rasulii; biz diledigimizi s~mekte ser
best miyiz? Raswullah : Evet, serbestsin, buyurdu. ister kole azad eder
sin; ist~r yoksulu giydirirsin; ister yedirirsin, bunlan bulamayan da 
ardarda ii~ giin oru<; tutar. Bu hadis cidden garibtir. 

«i.~te bu, yemin ettiginiz vakit, yeminlerinizin keffaretidir. Yeminle
tinizi tutun.» ibn Cerir der ki ; keffaret vermeden yemininizi terketme
yin demektir. u~iikredesiniz diye, Allah ayetlerini size bOyle a<;Iklar. n 

90 - Ey iman edenler; ic;ki, kumar, dikili ta~lar ve fal 
oklan; ancak ~eytan i~i pisliklerdir. Bunlardan ka<;an1n ki, 
felAha eresiniz. 

91 - Seytan; ancak ic;ki ve kumar yuzunden aran1za 
du~manhk ve kin sokmak ve sizi Allah'1 anmaktan vena·
mazdan ahkoymak ister. Artlk vazgec;ersiniz degil mi? 

92 - Allah'a itaat edin, Rasule itaat edin ve sakmnt. 
Yuz c;evirecek olursan1z bilin k i; peygamberimize du~en, 
yaln1z ac;1kc;a te bUg etmektir. 

93 - · 1man edip salih amel i~leyenler, sakmrrlar, ina
nirlar ve salih amel i~lerlerse; sonra sak1rur ve ihsan eder- ~ 
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lerse; daha once tatm1~ olduklanndan dolay1 bir sorumlu
luk yoktur. Allah ihsan edenleri sever. 

t~ki - Kumar ve ~l:ms Oyunlan 

Allah Teala mu'min kullanm; i~ki ve kumardan nehyediyor. Mu'
minlerin emiri, Ebu Talib oglu Ali'den nakledilir ki o; satran~, kumar· 
dandtr, demi§tir. Bunu ibn Ebu Hatim ... Hz. Ali'den rivayet eder. ibn 
Ebu Hatim der ki : Bize Muhammed ibn ismail'in Veki' kanahyla Siif
yan'dari; Leys'ten, Ata, Mticahid ve Tavus'dan rivayetine gore; onlar, 
her nev'i kumar bu ayetteki ( ~\ ) kelimesinin ic;ine girer. Hatta 
~ocuklarm ceviz oyunlari bile boyledir, demi§lerdir. Ra§id ibn Sa'd ve 
Hamza ibn Habib ise derler ki : Hatta ceviz, a!?Ik ve <;ocuklarm oyna
dtklan yumurta oyunu bile kumar<hr. Musa ibn Ukbe, Nati' kanallyla 
Abdullah ibn bmer'den naklede·r ki; buradaki ( ~\ ) kelimesi; 
kumar, demektir. Dahhak, ibn Abbas'tan nakleder ki; buradaki 
( ~I ) kelimesi; kumardtr. islam gelinceye kadar arapl;:~.r, cahi
liyet devrinde kumar oynarlard1. Allah Teala, onlann bu c;irkin all§kan
hklanm yasaklad1. Malik der ki; Davud, Said ibn Mtiseyyeb'in §6yle de
digini i~itm i !) : Cahiliyet ehlinin kuman; bir kuzu veya iki kuzu mu
kabilinde etin satllmast §eklindeydi. Ztihri Arec'den nakleder ki; ayette 
gec;~n ( ~\ ) kelimesi, mal ve meyveler tizerine ok atlp kumar 
oynamaktir. Kastm ibn Muhammed der ki : Ki§iyi namazdan ve Al
lah'm zikrinden ahkoyan her§ey ( ~\ ) denilen kumardtr. Bii
tun bunlan ibn Ebu Hatim rivayet eder. ibn Ebu Hatim. aynca der ki: 
Bize Ahmed ibn Mansur ... Ebu Musa el-E§'ari kanallyla, Rasulullah 
(s.a.) dan nakletti ki; o, §Oyle buyurmu§ : Herhangi bir §eyden allkon
mak ic;in duzenlenmi§ olan §U zardan sakmm. Ctinkii o ( .,r-::JI ) 
dir. Bu hadis, garibtir. Belki de bununla Mtislim'in Sahih'inde Btireyde 
ibn Husayn'dan nakledilen RasUlullah (s.a.) m §U hadisinde bahis mev
zuu olan tavla kasdedilmi§tir. Nitekim Rasulullah (s.a.) buyurur ki: 
Kim tavla oynarsa, elini domuz etine ve kamna boyami§ gibi olur. Ma
lik'in Muvatta'mda Ahmed ibn Hanbel'in Musned'inde, Ebu Davud ve 
ibn Mace'nin Siinen'inde, Ebu Musa el-E§'ari'den nakledilir ki; Rasu
lullah (s.a.) §6yle buyunnu§tur : Kim tavla oynarsa, Allah'a ve Rasu
lii'ne isyan etmi§ olur. Bu hadis, mevkuf olarak Ebu Musa'dan rivayet 
edilmi§tir. Allah en iyisini bilendir. 

imam Ahmed der ki : Bize Mekki ibn ibrahim .. . Musa ibn Abdur
rahman'dan nakletti ki; o, Muhammed ibn Ka'b'm Abdurrahman'a 
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~oyle sual sordugunu ~itm.i§: Bize babanm Rasulullah'tan i§itmi§ 
oldugu sozlerden haber verir misin? Abdurrahman derni§ ki: Ben 
babamm ~oyle dedigini i§ittim : Duydum ki; Rasulullah (s.a.) ~oyle 
buyurdu: Tavla•oyhayan, sonra kalklp namaz k1lan ki§inin misali; irin 
ve domuz kamyla abdest allp sonra namaz kllan ki§inin misalidir. Sat
ranca gelince; Abdullah ibn Orner, onun tavladan daha kotti. oldugunu 
sayler. Hz. Ali'den de, onun meysir oldugunu soyledigi daha once gec;
mi§ti. imam Malik, Ebu Hanife ve Ahmed ibn Hanbel onun haram ol
dugunu soylerken, ~afii onun mekruh oldugunu sayler. 

( u~'il ) ((Dikili ta§lar.» ibn Abbas, Mti.cahid, Ata, Said ibn 
Ctibeyr. Hasan ve ba§kalan derler ki : Bu, rnti.§riklerin kurbanlanm ya
nmda kestikleri ta§tlr. 

( r-'ij'il ) ~<Fal oklan». Aym zavat, bununla mti.§riklerin kismet 
arad1klan oklann kasdedildigini s5ylemi§lerdir. 

uAncak §eytan i§i pisliklerdir.» Ali ibn Ebu Talha, Abdullah ibn 
Abbas'dan naklederek der ki : Bunlar, §eytan i§i dti§tiklti.klerdir. Said 
ibn Ctibeyr ise; gtinahtlr, demi§tir. Zeyd ibn Eslem de; §eytan i§i kotti.
ltiklerdir, demi§tir. <tBunlardan kac;1mn ki felaha eresiniz.>> Buradaki 
zamir pislige raci'dir. Yani o pislikleri terkedin ki; felaha eresiniz. Bu 
son ifade; te§vik ic;indir. 

<<~eytan; ancak i<;ki ve kumar ytiztinden aramza dti.§manhk ve kin 
sokmak ve sizi Allah'1 anmaktan ve namazdan allkoymak ister. Artlk 
vazgec;ersiniz degil mi?» Bu ifade de bir tehdid ve korkutmadlr. 

i~ki i~menin Haram Oldugu Konusunda Varid Olan Hadisler. 

imam Ahmed der ki: Bize Stireyc ... Ebu Hti.reyre'den nakletti ki; 
o, §Oyle derni§ : ic;ki tic; kere haram k1lmd1. Hz. Peygamber Medine'ye 
geldiginde; Medine'liler, ic;ki ic;er ve kumar oynarlard1. Bu hus'llsu Hz. 
Peygambere sorduklarmda, Allah Teala «Sana ic;ki ve kumardan sorar
lar. De ki : 0 ikisinde hem insanlar ic;in faydalar, !!em de bti.ytik bir . 
gtinah vard1r.» insanlar dediler ki: ic;ki ve kumar bize haram kilm
madL Sadece btiytik bir gti.nah oldugu soylendi. Bunun tizerine ic;ki 
ic;meye devam ettiler: Nihayet gtinlerden bir giin, muhacirlerden bir 
ki§i, ak§am namazmda arkada§larma imam oldu ve namaz kJ.ldird1. 
Nania~a ayeti okurken kan§tlrdL Bunun iizerine Allah Teala, oncekin
den daha a~r bir hti.kiim indirerek; «Ey iman edenler; siz sarho§ken 
ne dediginizi bilinceye kadar, namaza yakla§maym.» insanlar;.yine ic;ki 
ic;meye devam ediyorlardi, ayllmca da gelip namazlanm kihyorlardl. 
Sonra daha a~r bir ayet indi. Ve «Ey iman edenler; i~ki, kumar, putlar 
ve fal oklan ancak §eytan i§i pisliklerdir. Onlardan ~mm ki, felaha 
eresiniz.» buyurdu. Bunun iizerine insanlar; ey Rabb1m1z; biz, kac;md1k, 
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dediler_ Bu s1rada bir grup gelerek; ey Allah'm Raslllii, bazi ki§iler 
Allah yolunda oldiiriildiiler. Bu s1rada onlar, a§mhklara devam ediyor, 
i\!ki i9iyor ve kumar oynuyorlardi. Allah bunlarm §eytan i§i pislik oldu
gunu belirtti. Onlarm durumu ne olacak? dediler. Bunun iizerine Allah 
Teala; «iman edip salih amel i§lemi§ olanlarm iizerine yaptlklarmdan 
dolay1 bir vebal yoktur» ayetini indirdi. Ve Hz. Peygamber buyurdu ki : 
Eger onlara da yasaklanmi§ olsaydl ; sizin onu terkettiginiz gibi onlar da 
terkederlerdi. Bu rivayette Ahmed ibn Hanbel miinferid kalmi§tlr. 

imam Ahmed ibn Hanbel der ki : Bize Halef ibn el-Velid ... Ebu 
Meysere'den nakleder ki; i9kiyi yasaklayan ayet nazil olunca, Orner 
ibn Hattab §byle demi§ : · Allah'im bize i9ki konusunda §ifa verici 
bir a91klama gander. Bunun iizerine Bakara suresindeki : ccSana i9ki 
ve kumardan soruyorlar. De ki, her ikisinde biiyiik giinah vardlr. ll 
ayeti nazil oliDU§. Bunun iizerine Hz. Orner 9agnhp kendisine bu 
ayet okuniDU§. Orner demi§ ki: Allah'lm ic;ki konusunda bize §ifa 
venc1 11ir ac;1klama gander. Bunun iizerine Nisa suresindeki: ((Ey 
iman edenler; siz, sarho§ken ne soylediginizi bilinceye kadar na
maza yakla~maym)) ayeti nazil olmu§. Hz. Peygamberin mi.iezzin
leri namaz i~in kamet getirdiklerinde; sarho§lar namaza yakla§ma
smlar, diye seslenirlermi§. Bunun iizerine Hz. Orner 9agnhp kendi
sine bu ayet okunmU§. Ama Orner yine; Allah'rm, i9ki konusunda bize 
§ifa verici bir a91klama gonder, demi§. Nihayet, Maide suresindeki bu 
ayet nazil olmU§. Orner 9agnhp kendisine okundugunda; artlk vazg~
tiniz degil mi kiSmma gelince; vazgec;tik, demi§. Ebu Da vud, Tirmizi, 
Nesei muhtelif yollarla Ebu Meysere kanallyla Hz. Omer'den bu hadisi 
rivayet ederler. Ebu Meysere'nin ad1 Amr ibn ~urahbil el-Heniedani'
dir. Onun bundan ba§ka bir rivayeti yoktur. Ebu Ziir'a der ki: Ondan 
hi9 kimse hadis dinlememi§tir. Tirmizi ve Ali ibn el-Medini, bu hadisi 
sahih saym111lardir. 

Buhari ve Mi.islim'in Sahih'lerinde yer aldlgma gore; Orner ibn 
el-Hattab, Rasulullah (s.a.) m minberine 91karak okudugu hutbede 
§byle demi§ : Ey insanlar; rakmm haram oldugunu bildiren ayet in
mi§tir. Rak1 be§ §eydendir : Uzi.im, hurma,_ bal, bugday ve arpadand1r. 
( ~I ) aklt kan§tlran §eydir. Buhari der ki ; bize ishak ibn ibra
him ... Abdullah ibn Omer'den §Oyle dedigini nakleder: i<;ki yasagr nazi! 
oldugunda; o giin Medine'de be§ ti.ir i9ki vard1. Bunlarm arasmda i.izi.im
den yap1lan §arap da bulunurdu. 

Ebu Davud et-Tayalisi der ki: Bize Muhammed ibn Ebu Humeyd ... 
ben Abdullah ibn Omer'in §Oyle dedigini i§ittim, dedi : Rakt hakkmda 
ii9 ayet mi.zil oldu. ilk nazi! olan ayet, ((Sana i9ki ve kumardan soru
yorlar,» mealindeki Bakara suresindeki ayettir. Rak1 i9mek yasaklandt, 
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denildiginde; ey Allah'm Raswu, Allah'm buyurdugu gibi biz ondan 
yararlamyoruz, dediler. Bunun uzerine Hz. Peygamber seslenmedi. Son
ra Nisa suresindeki «sarho§ken nam~za yakla§maym» ayeti r.:azil oldu. 
ic;ki yasaklandl. denildiginde; ey Allah'm Rasillii, biz namaz vakti yak
la§tlgmda onu ic;meyiz, dediler. Rasillullah yine seslenmedi. Sonra Ma
ide suresindeki bu ayet nazi! oldu. Rasulullah (s.a.) ; i~ki yasaklanmi§-
tlr, dedi. _ 

imam Ahmed der ki : Bize Ya'la. .. Abdurrahman ibn Va'le'den 
nakletti ki ; o, ben ibn Abbas'a rak1 satmanm hiikmiinii sordum, demi§. 
ibn Abbas ona §U cevab1 vermi§ : Rasillullah (s.a.) m Sakif yahut Evs 
kabilesinden bir dostu vardl. Fetih giinii bir i<;ki tulumuyla birlikte ic;ki 
ikram ederken ona rastlad1. RasUlullah (s.a.) buyurdu ki: Ey falan 
Allah'm onu haram ktldtgmi bilmez misin? Adam; c;ocuguna dogru 
yonelip, al §Unu gotiir ve sat, dedi. Rasulul~ah (s.a.) : Ey falan ne der
sin ona? diye sordu. Adam; onu satmasm1 emrettim, dedi. Rasulullah 
(s.a.) buyurdu ki: ir;ilmesini haram ktlan Allah; onun satt§Inl da ha
ram kilml§tlr. RasUlullah emretti ve ic;ki tulumu kumluga bo§altildl.. 
Bu hadisi Miislim, ibn Vehb kanahyla, Malik ve Zeyd ibn Eslem'den 
rivayet eder. Keza ibn Vehb kanahyla Siileyman .. . ibn Abbas' dan nak
leder. Nesei ise Kuteybe kanallyla Zeyd ibn Eslem'den rivayet eder. 

Haftz Ebu Ya'la el-Mavs1li ... Temim ed-Dari'den nakletti ki; Ra
sulullah (s.a.) a; bir ir;ki tulumu hediye edilmi§ti. ic;ki yasagml bildiren 
ayet nazU oldugunda adam onu getirmi§ti. Rasulullah (s.a.) tulumu 
goriince, giildii ve; art1k o haram k11Indi, dedi. Adam; ey Allah'm Ra
stilii, oyleysc onu gotiiriip ·sataytm da parasmdan yararlanaytm, dedi. 
. RasUlullah (s.a.) buyurdu ·ki : Allah Yahudilere la'net etsin. Onlara si-
gmn ve koyunun yag1 haram kllmd1 da bumi eritip sattllar. Dogrusu 
Allah, rak1y1 da onun parasm1 da haram k1lmt§tlr. 'Keza aym olay1 Ah
med ibn Hanbel rivayet ederek der ki : Bize Revh ... Abdurrahman ibn 
Ganm'den nakleder ki; Temim ed-Dari Hz. Peygambere her yll bir ic;ki 
tulumu hediye edermi§. ic;kinin haram kllmd1~ ytl, tulmnu getirmi§. 
Rasulullah (s.a.) onu goriince, giilmii§ ve buyurmu§ ki: Biliyor musun 
artlk o, haram klllnd1. Tern.im, Rasulullah'a demi§ ki : Ey Allah'm Ra
suiU, onu gotiiriip satsam ve parasmdan yararlansam? Rasulullah (s.a.) 
buyurmu§ ki : Allah Yahudilere la'net etsin; onlar, kendilerine s1g1r ve 
koyunun yagt haram klhnmca; gidip yagt erittiler ve onu satip yiyecek 
ald1lar. Dogru.Su rak1 haramd1r. Paras1 da haramd1r. Dogrusu raki _ha
ramdir, paras1 da haramd1r. Dogrusu rak1 haramdtr, paras1 da haram
dir. 

imam Ahmed der _ki: Blze Kuteybe ibn Said .. . Nafi' ibn Keysan'
dan nakleder ki; ona babas1 haber vermi§. 0, Rasulullah (s.a.) m za
manmda rak1 ticareti yaparmt§. ~am'dan dondiigiinde; ticaret i~in be-
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raberinde rak1 getirmi§. Rasulullah'm yanma gelmi§ ve demi§ ki : Ey 
Allah'm Raswu ben sana guzel bir §arap getirdim. Rasulullah (s.a.) 
buyurmu§ ki : Ey Keysan, artlk o haram k1ImdL Keysan demi§ ki : Oy
leyse onu satay1m rm?Rasululah (s.a. ) §byle buyurmu§ : Dogrusu rak1 
haram kilmmi§tlr. Onun paras1 da haram kilmmx§tir. Keysan, gidip 
tulumu ayagxnm altma almi§ ve raklyt dokmu§. imam Ahmed der ki : 
Bize Yahya ibn Said, Humeyd kanahyla Enes ibn Malik'den nakleder 
ki; o, §6yle demi§: Eou Talha'mn yamnda; ben , Si.iheyl ibn Beyza, 
Ubeyy ibn Ka'b, Ebu Ubeyde ibn el-Cerrah ve arkada§larmdan daha 
bir toplulukla birlikte ic;:ki ic;:iyorduk. Ben onlara ic;:ki veriyordum. Oyle 
ki §arab, yava§ yava§ tutmaya ba§lami§tl. Bu s1rada miisliimanlardan 
biri geldi ve dedi ki : Anlamadmiz m1 rak1 haram kihnmi§tir? Adam 
daha derdemez, biz beklemeye ve soru§turmaya ba§lad1k. Dediler ki ey 
Enes, artamm hammlarma sakla. Allah'a yemin olsun ki · bir daha ona 
ba§vurmadilar. 0 gun onlann ic;:kisi; olgun ve ham hurmadandl. Bu
hari ve Muslim Sahih'lerinde bu hadisi bir ba§ka vecihle Enes'den ri
vayet ederler. Hammad ibn Zeyd'in Sabit kanahyla Enes'den naklet
tigi rivayette Enes der ki : Rakmm haram k1lmdig1 gi.in; ben Ebu Tal
ha'mn evinde, toplulugun sakisi idim. 0 gi.in ic;:kiler ham ve olgun hur
madan slkilmi§ §arabtL Bu s1rada bir munadinin seslendigi duyuldu. 
<;lk ve bak. dediler. Bir de baktlk ki ; seslenen §6yle diyordu : Dikkat 
edin, rak1 haram kilmmi§tir. Adam Medine sokaklannda gezindi. Enes 
der ki : Bana Ebu Talha; git ve ~unu dok, dedi. Ben de doktum. 0 Sl

rada bir klsm1 dediler ki; falan ve falancanm karmnda ic;:ki oldugu halde 
oldiiler, bunlarm durumu ne olacak? Bunun i.izerine Allah Teala; <!iman 
edip salih amel i§lemi§ olanlaz:m yaptlklanndan dolay1 onlara bir vebal 
yoktur)) ayetini inzal buyurdu. 

ibn Cerir der ki: Bize Muhammed ibn Be§§ar, Katade kanallyla 
Enes ibn Malik'den nakleder ki; o, §6yle demi§ : Ben ; Ebu Talha, Suheyl 
ibn Beyza, Ebu Ducane, Muaz ibn Cebel ve Ebu Ubeyde ibn el-Cerrah'a 
i~ki sunuyor ve aralarmda kase donduri.iyordum. Olgun Vt! ham hurma
larm kan§Immdan elde edilmi§ olan ic;:kiden ba§lan donmek i.izere idi. 
Bu Slrada bir munadinin; dikkat edin, rakt haram kihnmi§tlr, dedigini 
duyduk. Enes der ki : Bizim yamm1za ne bir kimse girdi, ne de ara
mlzdan bir ki§i <;:1kt1. Hemen ic;:kileri doktuk ve bi.iyi.ik k1rbalan, bi.iyuk 
lc;:ki kuplerini kmhk. Bir k1smim1z abdest ald1, bir ki.sm1m1z gusletti. 
Ummii. Selim'in kokusundan si.iri.induk, sonra mescide gittik. Ra~Ulul
Iah (s.a.) : «Ey iman edenler; ic;:ki, kumar, dikili ta§lar ve fa! oklan 
ancak §eytan i§i pisliklerdir. Bunlardan kac;:mm ki felaha eresiniz» ayeti 
ile daha sonraki ayeti okudu. Bu s1rada adamm biri gelip dedi ki : ic;ki 
ic;:erek Olmii;j olanlann durumu ne olacak? Bunun iizerine Allah Teala; 
<timan edip salih amel iqlemi§ olanlara, yap tlklarmdan dolayi bir vebal 
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yoktur.)) ayetini inzal buyurdu. Adamm .biri Katade'ye; sen bu hadisi 
Enes ibn Malik'den i§ittin mi? diye sordu. 0 da; evet, dedi. Adamm biri 
de Enes ibn Malik'e; sen bunu RasUlullah (s.a.) dan duydun mu? dedi. 
0; evet, dedi. Veya yalan soylemeyen biri bana anlatti, dedi. Biz yalan 
soylemezdik ve yalan nedir bilmezdik, dedi. 

imam Ahmed der ki: Bize Yahya ibn ishak ... Sa'd ibn Ubade'nin 
oglu Kay.:;'dan nakletti ki; RasUlullah (s.a.) §Oyle buyurmu§ : R;abbim 
Tebareke ve Teala bana rakiyt, tavlayt, (buna davul anlamm1 verenler 
de vard1r) Bizans'lllan:n kumar kasd1yla oynadlklan oyunu (bunun Ha
be§ dilinde tann anlamma geldigrni soyleyenler de vard1r.) ve gubey~ 

ray1 (habe§lilerin sekreke adm1 verdikleri bir nevi §arabian) yasak
ladL <;unku bunlar dunyamn rak1larmm ti<;te biridir. imam Ahmed der 
ki; bize Yezid ... Abdullah ibn Amr'dan nakletti ki; Rasulullah (s.a.) 
§Oyle buyurmu§ : Allah, benim ummetime rak1 ve kuman yasakladi. 
Mizr'i, tavlay1, Rumlarm kumar i<;in oynad1klan oyunu haram klld1. Ay
nca vitir namazm1 arttlrdL Ravi olan Yezid der lri: Burada Rum oyunu 
olarak gec;en ifade, barbut anlammad1r. Barbut bilindigi gibi, uda ben
zer bir oyun aletidir. Bu hadisin rivayetinde, Ahined ibn Hanbel, mun
ferid kalmi§hr. Keza Ahmed ibn Hanbel rivayet eder ki; Ebu As1m ... 
Abdullah ibn Amr'dan §oyle dedigini nakletmi§: Rasulullah (s.a.) bu
yurdu ki : Benim soylemedigim bir §eyi, bana soyleyen cehennemden 
yerini haz1rlasm. Abdullah ibn Amr dedi ki : Rasulullah (s.a.) m §Oyle 
buyurdugtmu i§ittim: Allah rak1yt, kuman, tavlay1 ve Habe§ §arabmi 
haram klld1. Sarho§luk veren her§ey haramd1r. Bu hadisin rivayetinde 
de Ahmed ibn Hanbel munferid kalmi§tir. 

imam Ahmed der ki: Bize Veki' ... Abdullah el-Gafiki'nin oglu 
Abdurrahman'dan nakletti ki; o, Abdullah ibn Omer'in §Oyle dedigini 
i§itmi§ : Rasulullah (s.a.) §oyle buyurdu : Rak1, on §ekilde la'
netlenmi§tir. Rakmm kendisi, i<;en, i<;iren, satan, alan, sikan, sJ.k:tlran, 
ta§Iyan, kendisine ta§man ve paras1m yiyen la'netlenmi§tir. Ebu Davud 
ve ibn Mace, Veki'den bu hadisi rivayet ederler. 

imam Ahmed der ki: Bize Hasan ibn Lehia kanahyla Ebu Ta'me'-. 
den rivayet etti ki; o, Abdullah ibn Omer'in §Oyle dedigini duydum, 
demi§ : RasUlullah (s.a.), hurma sergenine dogru gitti. Ben de onunla 
beraber gittim. 'Sagmda bulunuyordum. Ebubekir'le kar§Ila§tim. Ben, 
ondan geride kald1m. Ebubekir sagmda, ben solunda idim. Sonra Omer'
le kar§Ila§tJk. Ben kenara <;ekildim. Orner solunda yer aldi. Rasulullah 
(s.a.) sergene vard1gmda; orada i<;inde rak1 bulunan bir tulum gordu. 
RasuluHah (s.a.), beni <;ag1rd1 ve bir b1<;ak istedi. Abdullah ibn Onier 
der ki : 0 gune kadar bi<;ak nedir, bilmezdim. Emretti, bi<;akla tulumu 
yard1m . . Sonra §Oyle dedi : Allah; rakiyt, i<;eni, i<;ireni, satam, alam, 
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ta§Iyam, kendisine ta'§mam, s1kam, s1ktlram ve parasm1 yiyeni la'net
lemi§tir. 

imam Ahmed der ki : Bize Ha':kem ibn Nafi' ... Damra ibn Habib'
ten nakleder ki; o, §6yle demi§ : Abdullah i bn Orner dedi ki : Rasulullah 
(s.a.), bana bu;ak getirmemi emretti. B1~ag1 getirdim. Onu keskip.ledik
ten sonra bana verdi ve buyurdu ki : onu benimle beraber getir. Ben de . 
oyle yaptlm. Ashab1yla birlikte Medine sokaklarma gitti. Burada ~am'

dan getirilmi§ bir rakl' tulumu vard1. Elimden b1~ag1 ald1, gordtigti tu
lumu b1~akla yard1. Sonra b1~ag1 bana verdi. Beraberinde bulunan as
habma da emretti ; benimle beraber bulunmalanm ve bana yardnnc1 
olmalanm soyledi. c;ar§Iya gidip nerede bir rak1 tulumu gortirsem, onu 
delmemi buyurdu. Ben, Medine sokaklannda gordtigtim her rak1 t ulu
munu deldim ve yard1m. 

Abdullah ibn Vehb der ki : Bana Abdurrahman ibn ~ureyh ... Sabit 
ibn Yezid'clen nakletti ki ; o, §6yle haber vermi§ : Kendisinin rak1 satan 
bir amcas1 varmi§. 0 sadaka da verirmi§. Sabit der ki: Ben onu bun
dan nehyettimse de vazgec;medi. Medine'ye geldim ve Abdullah ibn 
Abbas'la kar§Ila§tlm. Ona rakldan elde edilen paranm durumunu sor
dum. Abdullah ibn Abbas; rak1 da, paras1 da haramd1r, dedi. Sonra 
§oyle soyledi. Ey Muhammed timmeti; eger sizin kitabm1zdan sonra 
bir ba§ka kitab ve sizin peygamberinizden sonra bir ba§ka peygamber 
bulunsayc}l ; size de sizden oncekilere indirildigi gibi ayet indirilirdi. Ne 
var ki k1yamet gtintine kadar sizin durumunuz budur. Ve bu sizin ic;in 
oyle samyorum ki c;ok zordur. Sabit der ki : Ben Medine'de Abdullah 
ibn Omer'e rastlad1m. Ona da rakmm parasm1 sordum. 0 ; sana rak1yla 
ilgili bir haber anlatay1m, dedi. Ben, Rasulullah'm mescidinde bulunu
yorum. R.asulullah (s.a.) dizlerini karnma dogru c;ekerek, tizerine bir 
elbise almi§tJ . Sonra §oyle dedi : Kimin yanmda §U rak1dan bir§ey varsa 
onu bize getirsin. Yanmda rak1 olanlar getirdiler. Kiinisi benim yamm
da bir ktip, kimisi de bir tulum var, diyordu. Veya Allah 'm diledigi ka
danyla yanmda olam soyltiyordu. Rasulullah (s.a .) buyurdu ki : Falan 
ve falanca yerde onlan toplaym, sonra beni c;agmn. Onlar da bOyle 
yaptllar ve sonra Rasulullah'I c;agirdilar. Rasulullah kalkt1, ben de bera
berinde kalkt1m. 0, bana dayamyordu, ben ise onun sagmda ytirtiyorduk. 
Bu s1rada bize Hz. Ebubekir ili§ti. Rasulullah (s.a.) beni geriye iterek, 
Ebubekir'i ~agma ald1 beni soluna ald1. Sonra Orner ibn el-Hattab ili§ti. 
Rasulullah (s.a.) beni geriye iterek, Omer'i soluna ald1 ve ikisinin ara
smda ytiriidti. Rak1lann bulundugu yere gelince, durdu ve halka §Oyle 
dedi. Bunu biliyor musunuz? Evet ey Allah'm Rasulti, dediler. Bu, ra
kidir. Hz. Peygamber; dogru soylersiniz, dedi ve devam etti : Allah 
Teala; rak1y1, omi s1kam, s1ktlram, i\!eni, ic;tireni, ta§Iyam, kendisine ta
§mam, satam, alam ve parasm1 yiyeni la'netlemi§tir. Sonra bir b1c;ak 
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istedi ve; bunlan parc;alaym1z, dedi. Ashab1 da oyle yapt1lar. Sonra Ra
sulullah (s.a.) kendisi bir b1c;ak alarak tulumlan par~alad1. Abdullah 
ibn Orner der ki: Halk, tulumundan yararlamhr, dediklerinde; Rasu
lullah (s.a.); evet yararlamhr ancak ben Allah'm gazabm1 onlemek ic;in 
bOyle yap1yorum~ buyurdu. Orner bunun uzerine dedi ki : Ey Allah'm 
Rasulu senin yerine ben yapaytm. Hz. Peygamber; hay1r dedi. ibn Vehb 
der ki: Baz1Ian bu hadise daha b~ka §eyler ilave ettiler. Bunu Bey
haki nakleder. 

H~f1z Ebu Bekr el-Beyhaki der ki: Bize Ebu Huseyn ... Mus'ab ibn 
Sa'd kanal!yla Sa'd'dan nakleder ki; rak1 hakkmda dart ayet nazil ol
mu§tur. Beyhaki, hadisi oldugu gibi zikrettikten sonra §Oyle der : An
sardan birisi yemek yapt1 ve bizi davet etti. Biz, kendimizden ge~inceye 
kadar rakl ic;tik. 0 s1rada henuz rak1 haram kllmmami§tl. Ve ovunme
lere ba§lad1k. Ansar, biz daha iistunuz, dedi. Kurey§; biz daha tistiinuz, 
dedi. 

Ansardan bir ki§i, o gun kesilmi§ olan hayvanm kemigini alarak 
Sa'd'm burnuna vurdu ve burnunu yard1. Sa'd'm burnu yanktl. Bunun 
iizerine Maide suresindeki bu ayet nazil oldu. Bu hadisi Muslim ~u'be 
kanallyla tahric etmi§tir. . 

Beyhaki der ki : Bize Ebu Nasr ibn Katade . .. Said ibn Cubeyr ka
nahyla, Abdullah ibn Abbas'dan nakleder ki; o, §Oyle demi§ : Ra!ny1 ya
saklayan ayet ansardan iki kabile hakkmda nazil oldu. Onlar ic;ki ic;ti
ler ve kafalan tutunca, birbirlerine hakaret ettiler. Ay1ld1klannda; adam 
digerine baklyor, yuzunde, ba§mda ve sakalmda oburunun yaptlg1 izi 
goruy6r ve bana bunu falanca yaptl, diyordu. Hepsi de karde§tiler. ic;le
rinde kin ve du§manhk yoktu. Ve adam diyordu ki: Allah'a yemin ede
rim ki; eger o bana §efkat ve merhamet etseydi boyle yapmazd1. Boylece 
kalblerine kin ve du§manhk girdi. Bunun uzerine Allah Teala: ((Ey 
iman edenler; ic;ki, kumar, dikili ta§lar ve fal oklan ancak §eytan i§i 
pisliklerdiv> ayetini indirdi. Zoraki davrananlardan bir klSffil dediler 
ki : Bu, pisliktir ve falancamn karnmda da vard1. Adam Uhud gunii 
oldurUlm~tii, bunun durumu ne olacak? Bunun uzerine Allah Teala 
((iman edip salih amel i§lemi§ olanlarm yaptlklanndan dolay1 bir vebal 
yoktur.» ayetini indirdi. Nesei, tefsir bab'mda bu hadisi Muhammed ibn 
Abdurrahim kanahyla, Haccac ibn Minhal'den rivayet eder. 

ibn Cerir der ki : Bize Muhammed ibn Halef.. . ibn Bureyde'den, 
o da babasmdan nakleder ki; · Bureyde §Oyle demi§ : Biz, uc; veya dart 
ki§i olarak 'Remle'de oturmu§ §arab ic;iyorduk. Yamnnzda buyi.ik bir 
cam kavanoz vard1. 0 zaman §arab ic;mek helald1. Ben, kalk1p Hz. Pey
gamberin yamna geldim ve o'na selam verdim. Bu s1rada rak1 ic;meyi 
haram kilan ayet, nazi! olmU§tU. Ayetin ((artlk vazgec;ersiniz degil mi?» 
kavltne kadar dinledikten sonra arkad~lanmm yanma geldim ve 
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((Artlk vazge<;ersiniz degil mi?» kiSmma kadar okudum. Arkada~lardan 
bir k1smmm. ~arab dolu bardag1 elindeydi. Biraztm i<;mi~ biraz1 daha 
bardaktayd1. Bardagm1 list dudagmm altma koymu§tu. Tlpk1 hacamet 
alamn yapt1g1 gibi. Arkada§lar bardaklanm ve ~i§ede bulunan raktyt 
dokti.iler ve; vazge<;tik ey Rabb1m1z dediler. Buhfni der ki : Bize Sadaka 
ibn Fad! ... Cabir'den nakletti ki; o, §oyle demi~ : i~ki haram ktlmmaz
dan once, halk Uhud gunti sabahleyin rakl i<;erken ~agnlmt~lar ve o 
gtin hepsi de ~ehid dil§mti§lerdi. Buhari tefsir babmda boyle rivayet eder. 
Hafiz Ebu Bekr el-Bezzar Musned'inde der ki: Bize Ahmed ... Cabir 
ibn AbduHah'tan nakletti ki; o, ~oyle demi§ : Peygamberin ashabmdan 
bir kiSmi sabahleyin rak1 i~mi§ti, sonra Uhud gtinti ~ehid olmu§lardl. 
Yahudifer dediler ki : Oldtirtilenler, kannlannda i<;ki dolu olarak Oldurtil
dtiler. Bunun tizerine Allah Teala; ((iman edip salih arne! i~lemi~ olan
larm yaptlklanndan dolayl bir vebal yoktun> ayetini inzal buyurdu. 
Haf1z Ebu Bekr el-Bezzar der ki : Bu isnad, sahihdir. Ancak hadisin nak-
ledili§inde gariblik vard1r. ' 

Ebu Davud et-Tayalisi der ki: Bize ~u'be ... Bera ibn Azib'den nak
letti ki; o, §oyle demi§ : i<;kiyi yasaklayan ayet nazi! oldugunda ; halk, 
yasaklanmazdan once i~enlerin durumu nas1l olacak? dediler. Bunun 
tizerine; 'dman edip salih amel i§lemi§ olanlara yapt1klarmdan dolayt 
bir vebal yoktur.>> ayeti nazi! oldu. Tirmizi, bu hadisi ~u'be kanallyla 
rivayet ettikten sonra; hasen ve sahihtir, der. Haftz Ebu Ya'la der ki : 
Bize Ca'fer . . Cabir ibn Abdullah'm §oyle dedigini nakletti : Adamm 
birisi, Hayber'den Medine'ye rakt ta§Ir ve onu musltimanlara satard1. 
Yine Hayber'den mal ytiklendi ve Medine'ye getirdi. Miisli.imanlardan 
bir ki§i ona rastlad1 ve dedi ki : Ey falanca Allah rak1y1 haram k1ld1. 
Adam bir tepenin tizerine gitti ve rak1yt koydu. Uzerine baz1 orttiler 
orttti. Sonra Rasulullah (s.a.) a gelip; ey Allah'm RasUlti rakmm haram 
ktlmdtgt haberi bana ula~t1, dedi. Hz. Peygamber; evet, dedi. Adam; 
satm aldtgtm ki§iye onu ii'ide edebilir miyim? dedi. Raswullah (s.a .) ; 
geri vermen dogru olmaz, dedi. Adam; beni ondan kurtaracak birine 
hediye etsem olur mu? dedi. Rasulullah (s.a.); haytr, dedi. Adam; bun
da evimde besledigim yetimlerin hakkl var, dedi. Rasulullah (s.a.); bize 
Bahreyn'den mal gelmi§se, gel de yetimlerinin mallanm sana ode elim, 
dedi. Sonra Medine'de haram emrini ilan etti. Adamm biri geldi ve 
dedi : Ey Al!ah'm Rasulti i~ki ktiplerinden yararlanahm mt? Raswullah 
(s.a.) buyurdu ki: Ktiptin agzm1 a<;m ve vadinin ortasmda duruncaya 
kadar onu atm. Bu hadis garibtir. 

imam Ahmed der ki : Bize Veki .. . Enes ibn Malik' den nakletti ki : 
Ebu Talha, kendilerine rak1 miras kalrm§ olan yetimlerin durumunu 
Hz. Peygambere sordugunda; Rasulullah (s.a.) ~oyle buyurdu: Onu 
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dok. Adam onu sirke yapamaz mtytz deyince; Rasulullah (s.a.); haytr, 
dedi. Bu hadisi Miislim, Etm Davud ve Tirmizi; Sevri kanahyla Enes 
ibn Malik'den rivayet etmi§lerdir. ibn Ebu Hatim der ki: Bana babam ... 
Abdullal:J. ibn Amr'm §6yle dedigini nakletti : Kur'an-1 Kerim'de yer 
alan «ey iman edenler; ic;ki, kumar, dikili ta§lar ve fal oklan ancak 
§eytan i§i pisliklerdir .. . » ayeti Tevrat'ta da vardtr. Tevrat'taki ifade 
§6yledir : Allah Teala hakk1, batlh yok etmek ic;in gonderdi. Hak ile eg
lenceyi, c;algilan, dans1, tanburlan, davullan, tefleri ve §iiri yok etmek 
ister. Rak1, tadan ic;in ac1d1r. Allah, yemin ederek gucune ve izzetine 
kasem edip demi§tir ki: Ben onu yasakladtktan sonra kim rak1 ic;erse; 
ktyamet gi.inu onu susatmm. Kim de Ben onu yasaklad1ktan sonra rak1 
ic;meyi terkederse; yuce kattmdan ona ic;iririm. Bu hadisin isnadi sa
hihtir. 

Abdullah ibn Vehb der ki : Bana Amr ibn Haris .. . Abdullah ibn 
Amr ibn el-As'dan nakletti ki; RasuluJlah (s.a.) §6yle buyurmU§: Bir 
kere sarho§ olarak namaz1 terkeden; dunya ve dunyadakilere sahip 
olup ta onu reddeden gibidir. Kim de. namaz1 dart kez sarho§ olarak 
terkederse; Allah Teala'mn ona Hebal <;amurundan ic,;irmesi hak olur . 
. Hebal c;amuru nedir? diye soruldugll'1da; cehennem ehlinin akmtllan
dtr, buyurdu. Bu hadisi imam Ahmed, Amr ibn §uayb tariktyla rivayet 
etmi§tir. Ebu Davud der ki : Bize Muhammed ibn Rafi' ... ibn Abbas' dan 
nakletti ki; RasUlullah (s.a.) §6yle buyurmu§ : Sarho§luk verici her§ey 
rak1d1r. Sarho§luk veren her§ey haramdtr. Kim sarho§luk verici bir §eyi 
ic;erse, kirk gun namaz1 heba olmu§tur. Eger tevbe ederse; Allah onun 
tevbesini kabul eder. D6rdfincu kez tekrar donerse; Allah'm ona Hebal 
c;amurundan ic;irmesi hak olur. Ey AJlah'm Rasulu Hebal c;amuru ne
dir? denildiginde; buyurdu ki : Cehennem ehlinin irinidir. Kim de helal 
ile haram1 aytrd edemeyen kuc;uk bir yavruya ic;ki ic;irirse; Allah Teala'
mn ona Hebal c;amurundan ic;irmesi hak olur. Bu hadisi yalmzca Ebu 
Davud rivayet etmi§tir. imam §atii merhum der ki: Bize Malik, Nafi' 
kanahyla Abdullah ibn Omer'den nakletti ki; Rasulullah (s.a.) §6yle bu
yurmu§ : Kim, dtinyada rakt ic;er de tevbe etmezse; ahiret giintinde on
dan mahrum btraktllr. Buhari ve Muslim bu hadisi, Malik'ten tahric 
etmi§lerdir. Muslim, Ebu Rebi' kanallyla Abdullah ibn Omer'den nak
leder ki; Rasulullah (s.a.) §6yle buyurmu§tur : 

Sarho§luk veren her§ey hamr'drr. Sarho§luk veren her§ey haram
dlr. Kim ic;ki ic;meye devam ederek tevbe etmeden oltirse; ahirette ondan 
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kendisine i~irilmez. ibn Vehb der ki: Bana Orner ibn Muhammed, Ab
dullah ibn Orner' den naklelti ki; Rasulullah (s.a.) §Oyle buyu.rmu§ : 

U~ ki§i var ki; Allah onlara k1yamet gtini.inde rahmet nazanyla 
bakmaz : Ana ve babasma isyfm eden, i~kiye devam eden ve verdigi 
sadakaya minnet eden ki§i. Bu hadisi Nesei, Amr ibn Ali kanallyla Orner 
ibn Muhamrped'den nakleder. 

Ahmed ibn Hanbel, Gunder kanahyla .. . Hz. Peygamberden nakle
der ki; o, §oyle buyurmu§tur : <;ok minnet eden, ana ve babasma isyan 
eden ve i~kiye miibtela olan ki§i cennete giremez. imam Ahmed, aym 
hadisi Abdiissamed kanallyla ... Miicahid'den, Mervan kanahyla da yine 
Miicahid'den nakleder. Nesei de Kas1m ibn Zekeriyya kanahyla Miica..: 
hid'den bu hadisi nakleder. imam Ahmed der ki: Bize Abdiirrezzak .. . 
Abdullah 'ibn Amr'dan nakletti ki; Rasulullah (s.a.) §6yle buyurmu§: 
Ana ve babasma isyan eden ki§i cennete giremez. i~kiye miibtela olan 
da. Fazla rr1innet eden de. Veletl-i zina da. Keza bu hadisi Ahmed ibn 
Hanbel Yezid kanallyla ... Abdullah ibn Amr'dan rivayet etmi§tir. Ay
nca Gunder ve digerleri kanallyla .. . Abdullah ibn Amr'dan nakleder
ki; Rasulullah (s.a.) §oyle buyurmU§tur : <;ok minnet eden, ana ve ba
ba.sma isyan eden ve i~kiye miibtela olan ki§i cennete giremez. Nesei 
bu hadisi ~u'be'den ayru §ekilde rivayet ettikten sonra §6yle der: ~u·
be'den ba§ka Niibet ibn ~ureyt'e tabi olan kimseyi bilmiyoruz. Buhan 
de der ki : Caban'm ne Abdullah'dan, ne de S~lim'den hadis duydugu 
bilinmemektedir. Bu hadis, Miicahid kanallyla Abdullah ibn Abbas'dan 
ve yine Miicahid kanahyla Ebu Hiireyre'den de rivayet edilmi§tir. En 
dogrusunu Allah bilir. 

Ziihri der ki : Bana Ebu Bekr ibn Abdurrahman, babasmdan nak 
letti ki; o, ben Osman ibn Affan'm §oyle dedigini duydum, demi§tir : 
i~kiden sakmm. <;iinkii o, kotilliiklerin anas1d1r. Dogrusu, sizden once 
ge~enlerden bir adam Allah'a ibadet ediyor ve halktan uzak ya§Iyordu. 
Azgm bir kadm .ona musallat oldu. Ve cariyesini gondererek dedi ki: 
Bir §ey i~in biz sizi davet ediyoruz. Adam; cariye ile beraber geldi. 0, 
her kap1y1 a<;lp i~eri girdik~e; kadm kap1y1 arkasmdan kap1yordu. Ni
hayet, giizel bir kadmm yamna girdi. Ve o kadmm yanmda bir ~ocuk 
ve aynca bir· i~ki kiipii vard1. Onu goren kadm; dogrusu ben seni §ahadet 
i~in ~ag1rmad1m. Sadece benimle birle§men veya §U <;ocugu oldiirmen 
veya §U raklyi it;men i~in davet ettim, dedi. Adama bir bardak rak1 it;ir
di. Adam; daha verin, dedi. Neticede kadma tecaviiz etti, <;ocugu oldiirdii. 
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Binaenaleyh siz, i<;kiden ka<;mm. <;iinkii onunla iman asia birle§emez. 
Mutlaka biri digerinden aynd1r. Bunu Beyhaki rivayet eder ki, isnadi 
sahihtir. Ebu Bekr ibn Ebu Diinya da Zem el-Miiskir kitabmda bu 
hadisi Muhammed ibn Abdullah kanallyla ... Ziihri'den merfu' olarak 
rivayet eder. Hadisin mevkuf olu§u ise daha dogrudur. Allah en iyisini 
bilendir. Bu hadisin Buhari ve Miislim'in Sahih'lerinde RasUlullah'dan 
nakledilen bir de delili vard1r. Rasulullah (s.a.) buyurur ki: Zina eden 
ki§i; zina edinceye kadar mii'mindir. H1rs1zhk yapan ki§i; h1rs1zllk ya
pmcaya kadar mii'mindir. ic;ki ic;en ki§i; ic;kiyi ic;inceye kadar mii'
min'dir. 

Ahmed ibn Hanbel der ki : Bize Esved ibn Amir ... Abdullah ibn 
Abbas'dan nakletti ki; o, §Oyle demi§ : Rak1 yasakland1gmda; bazt ki-

' §iler dediler ki : Ey Allah'm Rasulii olen arkada§lanm1z rak1 ic;erlerdi. 
Onlann durumu ne olacak? Bunun iizerine Allah Teala «iman edip 
salih amel i§lemi§ olanlarm yaptlklanndan dolay1 bir vebal yoktur.» 
ayetini indirdi. K1ble, Kudiis'den Kabe'ye tahvil edilince; baz1 insanlar 
dediler ki : Ey Allah'm Rasulii Kudiis'e dogru namaz k11lp ta olmii§ olan 
arkada§lanm1zm durumu ne olacak? Allah Teala bunun iizerine «Al
lah, sizin imanmlZl zayi' edecek degildir)) ayetini indirdi. 

imam Ahmed der ki: Bize Davud ibn Mihran .. . Esma Bint Ye
zid'den nakletti ki; o, Rasulullah (s.a.) m §Oyle dedigini; duydum, 
dern.i§tir: Kim rak1 ic;erse; kirk gece Allah ondan ho§nud olmaz. Oliir
se; kafir olarak Olur: Tevbe ederse; Allah tevbesini kabul eder. Tekrar 
ic;meye ba§larsa; Allah'm ona Hebal c;amurundan ic;irmesi hak olur. 
Esma der ki : Ben Rasulullah (s.a.) a; ey Allah'tn Rasulii Hebal c;amuru 
nedir? diye sordum. Rasulullah (s.a.) buyurdu ki : Cehennem ehlinin 
akmttlar1d1r. A'me§, Ibrahim kanahyla, Abdullah ibn Mes'ud'dan nak
leder ki : «Iman edip salih amel i§lemi§ olanlar ic;in A.llah'tan korkup 
iman ettikleri takdirde yaptlklanndan dolayi bir vebal yoktur» ayeti 
nazil olunca; Hz. Peygamber buyurdu ki : Bana· sen onlardansm, denildi. 
Miislim, Tirmizi, Nesei aym tarikle bu hadisi rivayet etmi§lerdir. Ah
med ibn Hanbel'in oglu Abdullah ta der ki : Babam okuyarak bana 
Abdullah ibn :Mes'ud'dan nakletti ki; Rasulullah (s.a.) §Oyle buyurmu§: 
insanlan bir §eyden allkoyan §U iki zardan sakmm. <;iinkii o iranli'larm 
kumand1r. 
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94 - Ey iman edenler; Allah, gormeksizin kendisin · 
den korkanlan ayrrdetmek i<;in; elinizin ve rmzraklannrzn1 
ul8,$tlgl avdan bir ~eyle sizi, mutlaka dener. Bundan sonra 
da her kim, haddi a~arsa; ona e,lem verici bir azab vard1r. 

95 - Ey iman edenler; siz ihramh iken aVl oldtirme
yin~ Sizden her kim; bile bile onu oldfuiirse; oldurdiigii o 
hayvan1n benzeri bir ceza vardrr ki, Ka'be'ye ul~m1~ bi~ 
kurbanllk olmak iizere, buna i<;inizden adil iki ki~i hiikme
decektir. Yahut dii~kiinlere yemek yedirmek ~eklinde kef
far-et veya onun dengi oru<; tutmaktlr. Ta ki, yaptrgrnm ve
balini tatmr~ olsun. Allah; ge<;mi~tekileri affetmi~tir. Kim. 
de sonrada.n boyle yaparsa; Allah ondan intikamnn ahr. 
Allah Aziz'dir, intikam sahibidir. 

Allah'm §iarlan 

Valibi, ibn Abbas'tan naklen der ki: ((Allah; gormeks.Win kendi
sinden korkanlan aytrdetmek i<;in elinizin ve m1zraklanmzm ula§tl~ 
avdan bir §eyle sizi inutlaka dener. l> kavli konusunda ibn Abbas §Oyle 
demi§tir : Bu, avm guc;suz ve ki.ic;i.ik olamdlr. Allah Teala onunla kul
lanm ihramda tecriibe eder. Hatta ellerini uzatsalar onlan yakalaya
bilirler. Ama Allah Teala, onlara yakla§malanm yasakl!=l-rm§tlr. Miica
hid ise, «elinizin ula§tlgtn kavllnin kii<;iik avlar ve yavrulan demek ol
dugunun, <CffilZraklanmzm ula§tlgl» kavlinin de biiyiik av1ar demek Ol
dugunu soyler. Mukatil ibn Hayyan da der ki : Bu ayet, Hudeybiye 
ytlmdaki umrede nazil olmu§tur. Yaban hayvanian, ku§lar ve avlar on
larm kafilesinin c;evresini sanyordu. Ba§ka zaman bunun bir ornegini 
hic; 1gormemi§lerdi. Ama .Allah Teala, ihramh i~~n bunlan oldi.irmelerini 
yasaklaml§ti. 

··«Allah; gormek.sizin kendisinden korkanlan aytrd etmek i<;in ... » 
yani Allah Teala orilan, <;evrelerini saran avlarla imtihan eder. Gizli ve 
ac;1k olarak elleriyle ve oklanyla elde edebilecekleri avlarla dener. Boy-
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Ieee gizli, ac;1k Allah'a itaat edenlerin itaatm1 ortaya koymaktadlr. Nite
kim Allah Teala, bir ba§ka ayet-i kerime'de §Oyle buyurur : «Muhakkak 
ki; Rablanndan gormeden korkanlara bir magfiret ve buyiik bir muka
fat vard1r. Bundan sonra da her kim, haddi a§arsa ona' elem verici bir 
azab vard1r.n Siiddi ve digerleri derler ki: Bu ac;Iklam:a, uyan ve be
lirtmeden sonra; haddi a§ana Allah'm emrine ve §erlatma muha.lefet
ten dolayr ac1kll bir azab vard1r. 

nEy iman edenler; siz ihramh iken av1 oldurmeyin.» Bu ifade, ih
ramll iken av oldurmeyi yasaklayan bir ac;Iklamadlr. Aym zamanda av 
oldiirmeye te§ebbusu de yasaklamaktadlr. Bu ifade; mana baktmmdan 
yenilen ve kendisinden diger hayvanlarm dogdugu avd1r. Yenilmeyen 
kara hayvanlarmm ihramh iken oldurillmesi ise; ~afii'ye gore caizdir. 
Cumhur ise her halukarda onlarm da oldurUlmesinin haram oldugunu ·· 
soyler. Bunun istisnas1, ancak Ziihri kanallyla Mu'minlerili annesi Hz. 
Ai§e (r.a.) den nakledilen ve Buhari ile Muslim' de yer alan §U hadis-i 
§erif'te zikredilen hayvanlard1r: Be§ zararll hayvan; ihramll iken de,, 
helal iken de OldurUlur: Karga, fare, akrep, c;aylak ve kudurmu§ kopek. 
imam Malik de, Nafi' kanal1yla Abdullah ibn omer'den nakleder ki: 
Rasulullah (s.a.) §oyle buyurmu§ : Be§ hayvamn, ihramh iken olduriil
mesinde bir vebal yoktur. Bunlar : Karga, akrep, fare, kudurmu§ kopek 
ve ~aylaktlr. Bu hadisi Buhari ve Miislim tahric etrni§lerdir.' Eyyub da 
aym hadisi Nafi' kanallyla Abdullah ibn Omer'den rivayet eder ve der 
ki: Ben Nati'ye; ya yrlan? diye sordum. 0, yrlanda §Uphe yoktur ve oldii• 
rUlmesinde ihtilaf mevcud degildir, dedi. Malik ve Ahmed ibn Hanbel 
gibi baz1 bilginler kudurmU§ kopege; kurt, canavar, kaplan, s1rtlan gibi 
hayvanlar1 da ilhak etmi§lerdir. <;unkii bunlar, zarar bak1mmdan ku
durmu§ kopekten daha §iddetlidirler. Allah en iyisini bilendir. 

Siifyan ibn Uyeyne ve Zeyd 'ibn Esleni derler ki: Kudurmu§ kopek; 
biitiin sald1rgan canavarlan ic;ine ahr. Bu gorii§u serdedenler Rasulul
Iah (s.a.) m Ebu Leheb'in oglu Utbe hakkmda beddua ettiginde soyle
mi§ oldugu §U si::izii esas ahrlar : Allah'1m; ~am'da onun iizerine kopegini 
musallat et. Zerka'da onu canavarlar yesin. Bilginler derler ki; bun
lann dl§Inda. tilki, Slrtlan ve kara kedisi gibi hayvanlan oldiiren ih
ramh bunlar ic;in fidye verir. Malik der ki: Keza hakkmda nass bulu
nlfll bu be§ hayvanm kiic;iikleri de miistesnadir. Sald1rgan canavarlardan 
buna eklenmi& olan hayvanlarm kiic;iikleri de miistesnadir. ~afii der ki: 
ihramlmm eti yenmeyen her hayvam oldiirmesi caizdir. Biiyiigu· ile 
kiic;iigii arasmda fark yoktur. ~afii bunlarm birle§tirici sebebinin; ye
nemez olu§lan oldugunu belirtir. Ebu Hanife ise der ki : ihramh, ku
durmu§ kopegi ve kurdu oldiiriir. Qiinkii kurt, kara kopef!idir. Bun
larm dl§mda bir hayvan i::ildiirecek olursa, fidye verir. Ancak bu ikisinin 
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dl§mdaki bir canavar kendisine saldlracak olur da; o da kendini mu
dataa i~in hayvam oldururse; o zaman fidye gerekmez. Evzai'nin ve 
Hasa.li ibn Salih'in kavli de budur. Ztifer ibn Huzeyl ise der ki: Uzerine 
saldl.rrm§ ol.sa da bu ikisinin dl§mda bir hayvam oldtiren ihramll fidye 
verir. Baz1 ki§iler de demi§lerdir ki : Burada saz konusu olan karga; 
alacall olan, yani karnmda ve s1rtmda beyazhk olan kargad1r. Siyah ve 
beyaz karga degildir. <;unku Nesei, Amr ibn Ali kanahyla Hz~ Ai§e'den 
nakleder ki; Rasulullah (s.a.) §Oyle buyurmu§: Be§ canllYl ihramh ol.
durebilir. · Bunlar : Y1Iran, fare, alacah karga, kudurmu§ kopek ve ~ay
laktlr. Cumhur ise, burada kasdedilen lafzm ·umumi oldugunu Buhari 
ve Mtislim'de sabit olan ifadenin ise mutlak oldugunu belirtirler. Malik 
merhum der ki : ihramh, kargay1 Olduremez. Ancak kendine saldmr 
ve rahats1z ederse, oldtirebilir. Mticahid ibn Cebr. ve bir grup dediler ki : 
ihramh, kargay1 olduremez sadece ona ta§ atabilir. Benzer bir rivayet 
Hz. Ali'den de nakledilmi§tir. Hti§eym der ki: Bize Yezid 1ibn Ebu Zi
yad... Ebu Said kanallyla Hz. Peygamberden nakleder ki, Rasulullah 
(s.a.) a ihramll ki§inin neyi Oldurebilecegi soruldugunda, §Oyle buyur
mu§: Y1Ian, akrep, fare. Kargaya atabilir, ancak olduremez. KudurmU§ 
kopek, ~aylak ve sald1rgan canavar. Bu hadisi Ebu Davud, Ahmed ibn 
Hanbel'den; Tirmizi de Ahmed ibn Meni kanallyla Hti§eym'den riva- ' 
yet ederler. ibn Mace ise Ebu Kerim kana.hyla Yezid ibn Ebu Ziyad'dan 
naklederler ki bu, zay1f bir nakildir. Tirmizi bu hadisin hasen oldugunu 
soyler. 

«Sizden her kim bile bile onu oldururse; oldurdugu o hayvanm ben
zeri bir ceza vard1r ki; Ka'be'ye ul8.§mi§ bir kurbanllk olmak uzere bu
na i~inizden adil iki ki§i hukmedecektir.» ibn Ebu Hatim der ki: Bize 
Ebu Said el-E§ecc ... Eyyub'dan nakletti ki; o, Tavus'a bu konuyu sor
dugunda §6yle demi§tir: Bu ceza, hata ile aVI oldurene degil, kas1dh ola
rak oldurene verilir. Bu gorti§, Tavlls'dan garib bir gorti§ttir. <;unku 
Tavlls ayetin zahirine sanlmi§tlr. Mucahid ibn Cebr de der ki: Kas1d 
ile ihramh oldugunu u:putup da .av oldurmek istegi kasdedilmi§tir. ih
ramll oldugunu hatlrlayarak kasldll avl olduren ki.~inin durumu; ~ok 
daha zordur. ihram1 batll olur, keffaretle ger;i§tiremez. ibn Cerir Taheri 
bu gorti§ii' Mucahid'den ibn Ebu Necih ve Leys ibn Ebu Stileym kana
llyla nakletmi§tir ki, bu da gerr;ekten garib bir gorti§ttir .Cumhur'un da
yandlgl kanaata gore; cezanm vacib olmasmda, unutarak veya kas1dll 
olarak oldiirme farks1zd1r. Zuhri der ki: Kitab, kasldhya delalet et
mekte, stinnet unu_tana uygulanagelmektedir. Bunun anlam1 §Udur : 
Kur'an kas1dll oldtirenin cezalandmlmas1 gerektigini ve gunah i§ledi- . 
gini belirtmektedir. <;unku Allah Teala, ccta ki yaptlgmm vebalini tatrm§ 
olsun. Allah ger;mi§tekileri affetmi§tir; Kim de sonradan boyle yaparsa, 
Allah ondan intikamm1 alm> buyurmaktadlr. Sunnet-i Seniyyede de Hz. 
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Peygamberin ve ashabmm hiikmii; hatall oldtirmeye de ceza verilmesi 
§eklinde cari olmu§tur. Kitab, kas1dll oldiirmeye delalet eder. AVI 
Oldiirmek bir itlaftir. itlaf ise; kas1dh ve unutkanhk halinde tazmin 
edilir. Sadece kas1dh oldtiren gtinahkard1r. Hatah oldtiren, giinahkar 
degildir. 

«Oldtirdtigti o hayvamn benzeri bir ceza \·ardJr. >> ibn Cerir, Abdul-
lah ibn Mes'ud'un bu a yeti; ( ~~~ J:i l.. j.:.. ~ yl ~ ) §eklinde oku
dugunu rivayet eder. «Oldtirdtigti o hayvanm benzeri bir ceza vardir» 
kavli her iki k1raetiyle imam Malik, ~afii, Ahmed ibn Hanbel ile Cum
hur'un; ihramll iken oldtirdtigti hayvanm benzeri ceza gerekecegi ka
naatma delildir. Bu, oldtiriilen hayvan evcil ise boyledir. Ebu Hanife 
merhum, buna muhalefet etmi§tir. Ve o, oldtirtilen avm ister benzeri ol
sun, ister benzersiz olsun degerini Odemenin vacib oldugu gorii§tindedir. 
Ona gore; ki§i muhayyerdir. isterse; o hayvamn bedelini sadaka olarak 
verir, ister.se onunla bir kurban satm allr. Benzer konusunda sahAbenin 
hiikmii uyulmaya daha uygundur. Qiinkti onlar, deve ku§una bir deve, 
yaban s1gmna bir inek, ceylana bir ke~i kurban edilmesini hiikmetrni§
lerdir. Sahabenin delilleri ve dayanaklan el-Ahkam kitabmda belirlen
mi§tir. Ancak oldiirtilen hayvamn misli bulunma~a; ibn Abbas degeri
nin MekkP.'ye gottirtilecegine htikmetmi§tir. Beyhaki bOyle rivayet eder. 

«Ka'be'ye Ula§ml§ bir kurbanhk olmak iizere, buna ic;inizden adil 
iki ki§i htikmedecektir.» Misliyle yahut misli olmayamn da degerinin 
takdiri ilc ceza vermek konusunda, mtisliimanlardan adalet sahibi iki ki
§i karar verecektir. Bilginler; oldiiren ki§inin, iki hakemden birisi olup 
olamayacag1 konusunda ihtilafhd1rlar. Bu konuda iki gorii§ vard1r: Bi
rinci gorti§ uyarmca; av1 oldtiren ki§i, hakem olamaz. <;tinkii o, verdigi 
hiikmiinde lehine karar vermi§ olma itham1yla kar§I kar§lyadlr. Bu, 
imam Malik'in gorti§iidiir. ikinci gorti§ uyarmca; av1 oldiiren ki§i ha
kem olabUir. Qiinkii ayet umumidir. Bu, ~afii ve Ahmed ibn Hanbel'in 
gorti§tidiir. Birinciler, hakim ile mahkumun aym ki§i olamayaca&-1 esa
sma istinad etmektedirler. 

ibn Ebu Hatim der ki : Bana babam ... Meymun ibn Mihran'dan 
nakletti ki; bir bedevi HZ: Ebubekir'e gelmi§ ve; ben ihramh iken bir 
av oldtirdiim. Hakk1mda nas1l bir ceza gerekli goriirsiin? demi§. Hz. 
Ebubekir (r.a.) yanmda oturan Ubeyy ibn Ka'b'a soyledigi konuda 
gorti§iin nedir? diye sormu§. Bedevi soze kan§arak; ben sana geldim. 
Rasfilullah, (s.a.) m halifesi olarak sana soranm, sen nas1l ba§ka birine 
sorarsm? demi§. Hz. Ebubekir; nic;in kar§l <;1k1yorsun, Allah Teala c(buna 
i~inizden adil iki ki§i hiikmedecek» buyuruyor. Ben bu konuda arkada
§lma dam§lyorum. Eger bir konuda ittifak edersek bunu sana emrede
riz, demi§. Bu rivayetin isnad1 saglam olmakla beraber, Meymun ile 
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Ebubekir es-S1ddik arasmda kopukluk vard1r. Bu meselede iki ihtimAl 
variddir. Burada Ebubekir es-81ddik, htikmii bedeviyi cahil gormesi ne
deniyle yumu§ak ve merhametli olarak belirtm~tir. Qiinku bilgisizlik 
derdinin .devas1 ogretmektir. Ama itiraz eden ki§i, bilgin ki§i olunca; 
bu konuda :ibn Cerir §Oyle der: Bize Henn!d ve Ebu Hi§am .. . Kabise 
:ibn Cabir'den naklettiler ki; o, §Oyle demi§ : Biz haec i~in gitmi§tik. 
Sabah namaZim klld1ktan sonra, bineklerimizi yaymak uzere ~lkar ve 
konu§urduk. Bir sabah, bir ceylan sag1rmzdan veya solumuzdan beliri
verdi. Beraberimizde bulunan arkada§lanmizdan birisi bir ta§ atarak 
ceylam kulak dibinden vurdu ve hayvan akan kanmm korkusuyla dii§iip 
oliiverdi. Kabise der ki : Biz; · mes'eleyi onun aleyhinde biiyiik bir su~ 
olarak gorduk. Mekke'ye geldigimizde kendisini yammiZa alarak Hz. 
Omer'e vardlk. Ve k1ssay1 arkada§IIDIZ Hz. Omer'e anlattl. Hz. Omer'in 
yari.mda, yuzu gumii§ gibi olan birisi vard1. Ravi Abdurrahman ibn 
Avf'I kasdediyor. Hz. Orner yanmdaki arkada§ma donerek konu§tu. Son
ra adama yuzunu dondu ve dedi ki : Sen, o ceylam kas1dh olarak rm 
oldurdun, yoksa batah olarak m1? Adam; ona atmakta kasidllydim, 
ancak oldurmek istememi§tim, dedi. Hz. Orner; gordugiim kadanyla 
sen, kas1d ile hatay1 birle§tirmi§Sin, dedi. Git, bir koyun al ve kes, sonra 
etini sadaka olarak da~t. Gerisini tulum yaptlr, dedi. Kabise der ki: 
Hz. Omer'in yanmdan ~Ikt1g1rmzda arkada§Ima dedim ki : Behey adam, 
Allah'm §iarlanna sayg1 gooter. Mii'minlerin emiri arkada§Ima sorma
dan sana nas11 fetva verecegini bilemedi. Sen git deveni al ve kurban et. 
0 da boyle yaptl. Kabise der ki : Ben, Maide suresindeki «l~inizden adil 
iki ki§i hiikmedecektir)) ·ayetini hatlrlamaml§tlm. Soziim Hz. Omer'e 
ula§tlgmda -ki biz onu hep elinde kirba.\:la goriirduk- arkada§Ima bir 
klrba~ vurup, Harem-i ~erif'te kan aklttm ve hiikmu ~ignedin mi? dedi. 
Sonra bana dondu. Ben; ey mu'minlerin emiri; benini ir;in haram olan 
bir§eyi, bugun senin i~in helal k1lamam, dedim. 0; ey Cabir oglu Ka
bise; senin Ya§Imri. gen<; oldugunu, gogsuniin geni§, dilinin a<;Ik oldugu
nu goruyorum. Bir delikanllda dokuz guzel huy, bir kotu huy bulunur. 
Kotu huy, guzel huylan bozar. Sakm gen<;ligin huylarma kapilmaya
sm, dedi. Hii§eym bu k1ssay1 Abdiilmelik ibn Umeyr kanallyla Kabise'-

. den aym §ekilde rivayet etmi§tir. Aym olay1 HU§eym de ~a'bi kanallyla 
Kabise'den rivayet etmi§tir. Mursel olarak da Bekir :ibn Abdullah ve 
Muhammed ibn Sirin Hz. Omer'den nakletmi§lerdir. 

ibn Cerir der ki: Bize ibn Be§§Ar . .. Ebu Vail'den nakletti ki; o, 
bana Ebu Cerir el-Beceli §oyle haber verdi, demi§. Ben, ihramh iken bir 
ceylan1 vurdum. Sonra bu durumu Hz. Omer'e anlattlm. Hz. Orner; ar
kada§lanndan iki ki§iye git, senin hakkmda hiikum versinler, dedi. 
Abdurrahman ve Sa'd'a geldim, onlar da alacah bir teke kesmeme huk- . 
mettiler. 

Tefsir. C, V. F. 155 



2466 iBN KESiR (Ci.iz: 7; Sure: 5 

ibn Cerir der ki: Bize ibn Veki ... Tank'dan nakletti ki; o, §oyle 
demi§: Erbed ibn Abdullah ihramh iken, hayvan1yla bir ceylam ~ignedi 
ve oldiirdii. Hz. Omer'in yanma gelip kendisi hakkmda hiikiim verme
sini is tedi. Hz. Orner ona dedi ki : Benimle beraber sen de hiikmet. 
ikisi birlikte siitten kesilmi§ bir oglak kesmesine hiikmettiler. Sonra 
Hz. Orner: «i~inizden adil iki ki§i hiikmedecektir.» ayetini okudu. 01-
diiren ki§inin, iki hakemden birisi olmasmm cevazma, bu rivayet dela
Iet etmektedir. Nitekim ~afii ve Ahmed ibn Hanbel (Allah onlara rah
met etsin) boyle demi§lerdir. Ancak ~afii ile Hanbel; ihramh ki§inin 
oldiirdiigii hayvan konusunda her seferinde hiikmiin yenilenip yenilen
meyecegi, onceden sahabe· tarafmdan verilmi§ alan hiikmiin, adalet sa
hiblerinin hiikmii say1larak ba§ka bir hiikme ba§vurulup vurulmaya
cagi konusunda ihtilB.f etmi§lerdir. Bu konuda iki gorii§ vard1r : ~B.fii 
ve Ahmed ibn Hanbel derler ki : Bu konuda sahabe'nin verdigi hiikme 
uyulur. Onlarm hiikmii, ba§ka dengi bulunmayan kesin karar say1hr. 
Sahabe'nin hiikiim vermemi§ oldugu konuda ise, iki adil ki§inin hiik
miine miiracaat edilir. Malik ve Ebu Hanife ise derler ki : ister benzer 
konuda sahabe'nin hiikmii bulunsun, ister bulunmasm; ferd ferd her
kese hiikiim verilmesi icabeder. Qiinkii Allah Teala «Buna i~inizden 
adil iki ki§i hiikmedecektir>' buyurarak mutlak §Skilde ifade etmi§tir. 

«Ka'be'ye ula§mi§ bir kurbfmhk olmak iizere)) yani Harem-i ~erif'e 
ula§IP orada kesilmi§ ve eti, Harem-i ~erif'in fakirlerine dagitlliDI§ bir 
kurbanhk gerekir. Bu konu iizerinde ittifak vard1r. 

«Yahut dii§kiinlere yemek yedirmek §eklinde keffaret veya onun 
dengi oru~ tutmaktir." Yani ihramh ki§i; oldiirdiigii hayvanm dengi 
bir hayvan bulamazsa veya oldiiriilen av, benzeri bulunmayan bir hay
van olursa; bizim dedigimiz gibi burada cezay1 odemek, yemek yedir
mek ve oruc; tutmak gibi; ii<; ceza tiiriinden birisi tercih edilir. Malik, 
Ebu Hanife, Ebu Yusuf, Muhammed ibn Hasan, ~B.fii'nin iki kavlinden 
biri, Ahnied ibn Hanbel'den §Ohret alan gorii§ budur. Ayetin zahirinden 
anla§Ihyor ki; buradaki ( .J I ) edatl muhayyerlik manasmadir. Diger 
gorii§ uyarmca, yukardaki !maya gore tanzim olunur. Yani once dengi 
bir deger vaz'edilir ve oldtiriilen av, buna gore olc;iiliir. imam Malik, 
Ebu Hanife ve arkada§lan, Hammad ve ibrahim'in gorii§ii boyledir. 
~afii ise der ki : E§degerde bir hayvan mevcud ise bu tesbit edilir ve kiy
metlendirilir sonra onunla yemek allmr ve fakirlere tasadduk edilir. 
Her fakire bu yemekten (bir olc;ii) verilir. Bu; ~afii, Malik ve Hicaz fa
kihlerine gore boyledir. ibn Cerir de bu .gorii§ii tercih etmi§tir. Ebu Ha
nife ve arkada§lan ise; her miskine iki miidd verilir demi§lerdir ki bu, 
Miicahid'in gorii§iidiir. imam Ahmed ise, bugdaydan bir mudd dige'r 
yiyeceklerden iki mudd verilir demi§tir. ~ayet bunu bulamazsa veya 
bizim dedigimiz gibi, bunu tercih etmezse; her miskine verecegi yemege 
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mukabil bir gun oruc; tutar. ibn Cerir der ki : Ba§kalan da, her sa' 
yiyecege mukabil bir gun oruc; tutar, dediler. Tlpk1 tira§ ve benzeri fiil
lerin cezasmda oldugu gibi. §ari'; Ka'b ibn Ucre'ye altl ki§iye bir Farak 
yemek vermesini emretmi§ veya tic; gun oruc; tutmas1m bildirmi§tir. Fa
rak ise tic; sa'd1r. Bu yedirilecek yemegin nerede yedirilecegi konusu da 
ihtilaflldlr. §atii der ki, Harem-i §erif'te yedirilec,ektir. Bu, Ata'nm da 
gori.i§i.idur. Malik ise; avm oldi.irilldugu yerde yedirilecegini veya ona 
en yakm yerde verilecegin i sayler. Ebu Hanife'ye gore; isterse Harem-i 
§erif'te yedirir, isterse ba§ka bir yerde. 

ibn Ebu Hatim der ki : Bize babam ... Abdullah ibn Abbas' dan nak
letti ki; o, Allah Teala'mn «Oldi.irdi.igi.i o hayvanm benzeri bir ceza var
dlr ki, Ka'be'ye ula§ml§ bir kurbanllk olmak uzere buna ic;inizden adil 
iki ki§i hiikmedecektir. Yahut di.i§kiinlere yemek yedirmek §eklinde kef
faret veya onun dengi oruc; t utmaktm> kavli konusunda §6yle demi§tir : 
ihramll olan ki§i; aVI oldururse, oldurdugunun e§i bir hayvan ceza ola
rak verilir. Eger benzeri hayvan bulunursa, o kesilip sadaka olarak da
gitlllr. Eger bulunmazsa, degerinin ne ettigi ara§tmllr, sonra o. degerin 
ne kadar yemek paras1 t uttugu belirtilir ve her yanm sa' ic;in bir gun 
oruc; tutar. «Yahut di.i§ki.inlere yemek yedirmek §eklinde keffaret veya 
onun dengi oruc; tutmaktir.>> ibn Abbas der ki : Yemekle, oruc; kasde
dilmi§tir. <;unku yemek bulununca, onun cezas1 da bulunmu§ olur. 
ibn Cerir, ba§ka yollarla bu hadisi rivayet etmi§tir. Ali ibn Ebu Talha 
Abdullah ibn Abbas'dan ccKa'be'ye ula§ml§ bir kurbanhk olmak i.izere 
buna i<;inizden adil iki ki§i hi.ikmedecektir. Yahut di.i§kiinlere yemek 
yedirmek §eklinde keffaret veya onun dengi oruc; tutmaktlr kavli ko
nusunda §6yle dedigini belirt ir : ihramll ki§i, bir av1 oldi.irurse; onun 
hakkmda bu av1 tazmin etmesi kararla§tmhr. Eger bir ceylam veya 
benzeri bir hayvaru oldurmii§Se; onun i<;in Mekke'de kesilmek i.izere 
bir koyun kurban etmek gerekir. Eger bunu bulamazsa; alb miskini 
doyurmas1 icabeder. §ayet bunu da bulamazsa; tic; gun oruc; tutar. ih
ramll ki§i; erkek geyigi veya benzeri karacay1 oldi.irurse, ona da bir 
s1g1r kurban etmek gerekir. Eger bunu bulamazsa, yirmi miskini yedi
rir. Bunu da bulamazsa; yirmi giin oruc; tutar. §ayet ihramli ki§i, de
ve ku§unu veya vah§i merkebi ya da benzeri bir hayvam oldururse; ona 
bir deve kurban etmek gerekir . Deveyi bulamazsa; otuz miskini yedi
rir. Bunu da bulamazsa; otuz gun oruc; tutar. ibn Ebu Hatim, bu hadisi 
rivayet eder. ibn Cerir de yemek, mudd mudd onlan doyurmaktir ifa
desini ekler. Cabir el-Ca'fi; Amir, Ata ve Mucahid'den «Veya onun dengi 
oruc; tutmaktm> kavli hakkmda §6yle dediklerini nakleder: Yemek ye
dirmek; kurban kesemeyen ic;in gerekir. Bunu ibn Cerir Taberi rivayet 
eder. ibn Gi.ireyc Mucahid'den, Esbat ta Suddi'den bunun, yukarda sl
ralanan s1raya gore yap1lacagm1 rivayet ederler. Ata, ikrime, Mi.icahid 
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-Dahhak'm rivayetine gore-, ibrahim en-Nehai ise; ki.§i se~mekte ser
besttir, derler. Bu gorii§ Leys'in Miicahid'le ibn Abbas'dan naklettigi 
rivayettir ki, ibn Cerir merhum da bu gorii§ii tercih etmi§tir. 

«Ta ki yaptlgmm vebalini tatmi§ olsun.>> Yani ana keffareti vacib 
k1llyaruz ki; ilahi emre muha.Iefet ederek i§lemi§ aldugu fiilin cezas1m 

\ 

tatml§ alsun. ccAllah ge~mi§tekileri affetmi§tir.» Giizelce miisliiman 
alup Allah'm §eriatma uyup giinah i§lememi§ alanlarm cahiliyet dev
rinde yaptlklanm affetmi§tir. «Kim de sanradan boyle yaparsa; Allah 
andan intikam1m ahr.>> islam'a' girdikten ve islam'da bunun hiikmiinii 
ogrendikten sanra; bu davram§I tekrarlarsa Allah andan intikammi 
allr. ccAliah Aziz'dir, intikam sahibidir.» 

hm Ciireyc der ki : Ata'ya ((Allah ge~mi§tekileri affetmi§tir» ne 
demektir? diye sordum. 0, cahiliyyet devrinde yaptlklari, demektir dedi. 
Ben «Kim de sanradan boyle yaparsa; Allah andan intikam1n1 ahr» ne 
demektir? dedim. Ata dedi ki : Kim de islam doneminde bu fiili i§lerse; 
Allah andan intikamm1 allr ve ona keffaret vacib alur. ibn Ciireyc der 
ki Ata'ya; sanradan yapmakta senin bildigin bir sm1r var m1? diye sar
dum. Ata; hay1r, dedi. Sen imamm ki§iyi cezaland1rabilecegi kanaatmda 
miSm? diye sardugumda; o, hayrr bu giinah kul ile Allah arasmdad1r, 
sadece fidye verilir, dedi. Bu rivayeti ibn Cerir Taberi nakleder. Denildi 
ki: Bu .ayetin · manas1; Allah keffaret yaluyla ondan intikamlm allr, 
demektir. Bu gorii§ Said ibn Ciibeyr ve Ata'mn gorii§iidiir. Aynca ge~
mi§ ve sanrakilerden cumhurun kanaatine gore ihramh ki§i; ne zaman 
av1 oldliriirse, cezas1 gerekir birinci veya ikinci almas1 arasmda fark 
yaktur. ister hatah ister kas1dh alsun ne k1adar tekrarlarsa o kadar ce
zalandmllr. Ali ibn Ebu Talha, Abdullah ibn Abbas'm §Oyle dedigini 
bildirir : Bir kimse ihramh iken yan:li§hkla bir av1 oldiiriirse; her ol
diirdiigii seferde, aleyhine ceza hiikmedilir. Eger kas1dh alarak oldii
riirse; ilk seferinde aleyhine ceza hiikmedilir, tekrar yaparsa ana Allah 
senden intikamm1 alacaktlr, denilir. (::iinkii Allah Azze ve Celie boyle 
demi§tir. ibn Cerir Taberi der ki : Bize Amr ibn Ali ... ikrime'den nak
letti ki; Abdullah ibn Abbas, bir a VI Oldiiriip hakkmda hukiim verildik
ten sanra, tekrar oldiiren ki§iyle ilgili alarak §Oyle demi§tir: Atnk anun 
hakkmda ceza verilmez. Allah intikamm1 andan ahr. ~ureyh, Miicahid, 
Said ibn Ciibeyr, Hasan el-Basri, ibrahim en-Nehai de boyle demi§lerdir. 
ibn Cerir Taberi bu gorii§leri rivayet ettikten sanra birinci kavli tercih 
eder. 

ibn Ebu Hatim der ki: Bize Abbas ibn Yezid .. . Hasan el ... Basri'den 
nakletti ki; adamm biri aVI oldiirmi.i§, fakat kendisine ceza verilmemi.§. 
Sanra · tekrar bir ba§ka av1 oldiirmii§. Bunun i.izerine gokten bir ate§ 
inip anu yakmi§. i§te Allah Teala'mn; ccKim de sanradan bOyle yapar
sa; Allah andan intikamm1 allr.» kavlinin manas1 budur. ibn Cerir Ta-
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beri ((Allah Aziz'dir, intikam sahibidirn kavli hakkmda -§oyle der: ~am 
yiice ola.n Allah buyuruyor ki: 0 saltanatmda kar§l konulmaz, hi¢bir 
giiciin ezmedigi. gii~ sahibidir. Hi~bir intikam allc1, O'nun intikamml 
engelleyemez. intikam ald1g1 ki§iden Allah'm intikamm1 engelleyecek 
kimse yoktur. O'nun cezaland1rmak istedigi ki§iden kimse cezay1 onle
yemez. c;unkii yaratlklar O'nun yarat1g1d1r. Emir O'Iiun emridir. izzet 
ve gii~ O'nundur. «intikam sahibidirn Yani kendisine isyan edenleri, is
yanlanndan dolayt cezalandmr . 

. • J • ,,/ ~\&·k~.., .. -'.., ;·"'(::.]"' ;~ ~ """'"} '~. ~j\' !.-·k(:, 
~~\.a:. .. ~~.J:'.J J.) : .,J '&\.:.a.u ~~.~~~ 

(..It,-'('_. \"'o I o-:: ~~ I """ ®" -" J. .~ o-" ,........., I ,.-: j,,; 
~\...~ ~~t;-J\~\''" \\~ ~} ~.J~L~\..)~\~\\ .. •\"'\..t-'' ~.)"'., , 0:, _. ' • 4» ~ • :_r-"" ..- .. "" I ~ ~ '.?" 
/0 / ("_ / • / /""'I ,; --" _, \ _) - o / 0 /o .......:: ?i / .:' / 

J_;';Jt;,~.;;~';V~~L5\~~~~5U\~~il~;~~\, 
Jo (t , ~ I / /0 & _....... I """' ...... .., ® 0 ;~J. \ ; (' / 
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96 - Deniz aVI ve onu yemek, size de, yolculara da 
gec;:imlik olmak i.i.zere helal k1lmmi~tlr. ihramh bulundugu
nuz siirece, kara av1 haram kllmnu~trr. Hem huzUru.na 
vanp toplanacagiiDZ Allah'tan korkun. 

97 - Allah Ka'be'yi, o haram evi insanlar ic;:in hayat 
ve giiven kaynag1 klldl. Keza o haram olan ay1 da, kurban1 
da, boynu bagh kurbanhklari da. Bu, Allah'1n goklerde ve · 
yerde olanlan bildigini ve Allah'm geroekten her ~eyi bilici 
oldugunu bilmeniz ioindir. 

98 - Bilin ki; Allah, gerc;:ekten azab1 pek c;:etin olan
dlr. Ve Allah gerc;:ekten Gafur'dur, Rahim'dir. , 

99 - Peygamberin vazifesi sadece tebligdir. Allah, 
Sizin aylkladlklannlZl da, gizlediklerinizi de bilir. 

ihramh iken Avlanma tie ilgili Hiikiimler 

Ali ibn Ebu Talha; Abdullah tbn Abbas'dan, Said ibn Miiseyyeb'
den ve Said ibn Ciibeyr ile ba§kalarmdan nakleder ki; ((deniz avt helal 
kalmml§tlrn kavlinden maksad; taze olamk avlanan hayvanlard1r. ((Onu 
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yemek)) kavlinden maksad da kurutulup sa.klanandir. ibn Abbas, me§
hur olan rivayette der ki : Deniz avmdan maksad; canh olarak tutu
Ian, yemekten maksad da olii olarak atilandir, demi§tir. Ebubekir es
Siddik, Zeyd ibn Sabit; Abdullah ibn Orner, EbuEyyub el-Ansari (Allah 
onlardan raz1 olsun) ikrime, Ebu Seleme ibn Abdurrahman, Ibrahim 
en-Nehai ve Hasan el-Basri'den bu rivayet nakled.ilmi§tir. Siifyan ibn 
Uyeyne, Amr ibn Dinar kanaliyla ikrime'den nakleder ki; Hz. Ebube
kir §oyle demi§tir: Yemekten maksad, denizde olan her§eydir. ibn Cerir 
ve ibn Ebu Hatim boyle rivayet etmi§lerdir. ibn Cerir der ki : Bize ibn 
Humeyd .. . Abdullah ibn Abbas'dan nakletti ki ; o, §6yle demi§tir : Hz. 
Ebubekir, hutbe okudu ve ccDeniz av1 ve onu yemek, size de, yolculara 
da ge~imlik olmak iizere helal klhnmi§tlrn kavlindeki yemekten mak
sad atllanlard1r, dedi. ibn Cerir der ki bize , Ya'kub ... Abdullah ibn 
Abbas'dan nakletti ki; bu ayetteki yemekten maksad at1lanlard1r. ikri
me de ibn Abbas'dan nakletti ki; bu ayette yer alan yemekten maksad, 
oliilerden atilml§ oland1r. Bunu ibn Cerir de rivayet eder. Said ibn Mii
seyyeb der ki: Yemekten maksad, canh olarak atihp veya yakalana
mayip olendir. Bu ,rivayeti ibn Ebu Hatim de nakleder. 

ibn Cerir Taheri der ki : Bize ibn Be§§ar . .. Nafi'den nakletti ki ; 
Abdurrahman ibn Ebu Hiireyre, Abdullah ibn Omer'e §U suali sordu : 

. Denizde pek~ok olii bahklar buiunur, onlan yiyelim mi? Abdullah ibn 
Orner; yemeyin, dedi. Abdullah ibn Orner; evine dondiigiinde Mushaf'I 
ald1 ve Maide suresini okumaya ba§hidL Bu ayete gelince, dedi ki : Git 
ona soyle, yesin. QOn.kii yemekten maksad budur. ibn Cerir'in tercih 
ettigi goril§e gore de; yemekten maksad denizde olendir. :ibn Cerir der 
ki : Bu konuda bir de haber varid olmu§tUr. Ancak baz1lan bu haberi 
mevkuf olarak rivayet ederler. ~oyle ki : Hennad bize nakletti ki ; Abede 
ibn Siileyman ... Ebu Hiireyre'den Rasulullah (s.a.) m §6yle dedigini 
haber vermi§: (cDeniz av1 ve onu yemek, size de, yolculara da ge\!imlik 
olmak iizere helal kihnml§tlrn ayetindeki yemekten maksad, alii olarak 
at1land1r. Sonra der ki : Bu hadis mevkUf olamk Ebu Hiireyre'de dur
durulmu§tur. Hennad der ki : Bize Ebu Zaide .... Ebu Hiireyre'den nak
letti ki; bu ayette yer alan yemekten maksad olii olarak atllandlr. 

((Size de, yolculara da ge\!imlik olmak iizere.>> Yani ey bu ayetle mu
hatab olanlar; size de yolculara da fayda ve az1k olarak, helal kilmmi§
tlr. ikrime der ki : Yolculardan maksad, deniz yolculandir. Ba§kalan da 
dediler ki : ((Tazesin deniz k1y1smda olanlann avlad1kland1r. ((Yemek•> 
ise; denizde olen veya avlamp ta salamura yap1larak tuzlanan ve yol
culara, denizde gezinenlere az1k olarak verilenlerdir. Benzer bir gorii~ 
Abdullah ibn Abbas, Miicahid, Siiddi ve digerlerinden de nakledilmi§
tir. Cumhur-u Ulema bu ayet-i kerime'ye dayanarak; denizde olen hay
vanlarm .bela! oldugunu soylemi§lerdir. Bunun bir ba§ka delili de imam 
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Malik'in Vehb ibn Keysan kanallyla, Cabir ibn Abdullah'tan naklettigi 
§U hadistir. Cabir Ibn Abdullah der ki : Rasulullah (s.a.) sahil yoniinde 
bir seriyye gonderdi. Uc;yiiz ki§iden miite§ekkil olan bu seriyyenin ba§I
na Ebu Ubeyde ib:r:t el-Cerrah'I emir ta'yin etti. Cabir ibn Abdullah der 
ki: Ben de, bu ki§iler arasmdayd1m. Biz yola 91ktlk, biraz yol ald1ktan 
sonra azig1m1z tiikendi. Ebu Ubeyde, ordunun az1gmm topla~asml 
emretti. Orduda bulunan biitiin az1k topland1. Benim az1g1m hurma 
idi. Cabir der ki: Ebu Ubeyde bize, hergiin azar azar az1k veriyordu. 
Nihayet o da bitti. Herbirimize ancak birer hurma dii§iiyordu. Ben, 
bir hurma neye yeter ki? dedim. 0, onun yoklugunu da yok olunca an
ladlk; dedi. Sonra denize ula§tlk. Gordiik ki, tepeler gibi bahk vardl. 
Ordu, onsekiz gece bu ballktan yedi. Sonra Ebu Ubeyde, ondan iki par
c;ayi allp dikti ve bir kafile onun altmdan gec;tiler hic;birine bir§ey isabet 
etmedi. Bu hadis Buhari ve Miislim'de tahric edilmi§ olup muhtelif 
yollarla Cabir'den menkuldiir. 

MiisUm'in Sahih'inde Ebu Ziibeyr'in rivayetine gore; Cabir der ki : 
Nihayet biz, deniz k1yisma u}a§tlk. Sahilde biiyiik, kum tepesi gibi bir 
§ey gordiik. Yamna vardig1m1zda, bunun Anber ad1 verilen bir canll ol
dugunu anlad1k. Cabir der ki: Ebu Ubeyde once; bu olii, dedi. Sonra.; 
hay1r, biz Allah elc;isinin elc;ileriyiz ve Allah yolunda sava§a <;Iktlk, mec
bur kald1k, artlk ondan yeyin, -dedi. Biz, iic;yiiz ki§iydik orada bir ay 
kald1k, semizlendik. Biz, o canlmm goz bebeginden kiiplerle yag <;Ika
nyorduk. S1g1r biiyiikliigiinde pa.rc;ala.r kopanyorduk. Cabir dedi ki : 
Ebu Ubeyde aram1zdan oniic; ki§iyi ald1 ve onlan canlmm goziiniin or
tasma oturttu. Onun ege kemiklerinden bir kemik ald1 ve dikti. Sonra 
beraberimizdeki develerin en biiyiigiinden birini onun altmdan gec;irdi. 
Biz, onun etinden kavurma yaparak az1k edindik. Medine'ye geldigimiz
de; Rasulullah (s.a.) a vanp durumu haber verdik. Hz. Peygamber bu
yurdu ki : 0, Allah'm sizin ic;in <;1kard1g1 bir nz1kt1r. Beraberinizde 
onun etinden bir parc;a varm1 ki bize yediresiniz? Cabir der ki : Biz, 
Allah'm Rasuliine beraberimizdeki kavurmalardan bir k1sm1m verdik 
te o, bundan yedi. Miislim'in baz1 rivayetlerinde bu ballg1 gordiiklerinde 
Hz. Peygamber',in yanlarmda oldugu zikredilir. Ba§kalan da derler ki : 
Bu, ayn bir vak'ad1r. Hatta bir kiSim raviler dediler ki : Bu olay aym 
olayd1r. ilkin Hz. Peygamber de onlarla birlikte bulunuyordu. Sonra Ebu · 
Ubeyde'nin ba§kanllgmda onlan bir gozcii kuvvet ola.rak gondermi§ti. 
Bu goriilen hayvan, Ebu Ubeyde ile birlikte <;Ikan seriyyenin bulundugu 
hayvand1. Allah en iyisini bilendir. 

Malik der ki: Safvan ibn Siileym, Mugire ibn Ebu Biirde'den nak
letti ki; o, Ebu Hiireyre'nin §6yle dedigini duymu§ : Adamm biri Hz. 
Peygamber'e: Ey Allah'm Rasulii, biz deniz yolculuguna <;1k1yor, bera
berimizde az bir su ta§Iyoruz. §ayet onunla abdest alacak olursak ku-
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s~anz, deniz suyundan abdest afabilir miyiz? diye sordu. Raswullah (s.a.) 
buyurdu ki: Deniz suyu temizdir. Oltisii helald1r. Bu hadisi imam ~afii, 
Ahmed ibn Hanbel ile dort siinen erbab1 rivayet etmi§lerdir. Buhari de 
onu sahib saym1§t1r. Tirmizi, ibn Huzeyme, ibn Hibban ve digerleri de 
bu hadisi Hz. Peygamber'den rivayet etrni§tir. · 

imam Ahmed ibn Hanbel, Ebu Davud, Tirmizi, ibn Mace muhtelif 
yollarla; Hammad ibn Seleme'den naklederler ki; Yezid ibn Siifyan §6yle 
demi§ : Ben, Ebu Hiireyre'nin §Oyle dedigin.i duy4um : Bir haec -veya 
Umrede- Rasillullah (s.a.) ile beraber idik. Bir r;ekirge ak1myla kar
§Ila§tlk. Degnegimiz ve sopalanm1zla onlara vuruyor, oldiiriiyorduk. 
Qekirgeler avucumuzun i~ine dii§iiyordu. Biz, ihramllyrz ne yapabiliriz? 
diyorduk. Rasillullah (s.a.) buyurdular ki : Deniz avinda hi~bir beis 
yoktur. Bu hadisin ravisi olan Yezid ibn Siifyan, zayrf bir ravidir. 
Allah en iyisini bilendir. 

ibn Mace der ki: Bize Harun ibn Abdullah .. . , Cabir'le Enes ibn 
Malik'den nakletti ki; Rasillullah (s.a.) r;ekirgeler ir;in dua ettiginde 
§oyle derdi : Allah1m, onlarm biiyiiklerini mahvet, kiir;iiklerini oldiir, 
yumurtalanm boz, sonlarm1 getir. Onlarm ag1zlanm bizim r1Z1k ve 
ger;imlerimizden allkoy, muhakkak ki Sen duay1 i§itensin. -Halid de<;ii 
ki: Ey Allah'm Rasulii, Allah'm askerlerinden bir askerin sonunun 
kesilmesini nas1l istersin? RasuluUah (s.a.) buyurdu ki: Qekirge deniz
deki ballgm aksmg1d1r. H§.§im der ki: Ziyad, balrgr gorenlerin akslrdl
glm s6ylediklerini nakletti. Bu rivayette ibn Mace miinferid kalrm§tlr. 

_ ~afii, Said kanallyla .. . Abdullah ibn Abbas' dan nakletti ki; 0, Harem-i 
~erif'te r;ekirge avlayanlan hO§ kar§Ilamami§tlr. Bu ayet-i kerime'yi 
delil getirerek, fakihlerden bir k1sm1 biitiin deniz canhlarmm yenebi
lecegini soylemi§ler ve bundan hi~bir§eyi istisna etmemi§lerdir. Hz. 
Ebubekir'den; deniz yemeginin, denizde bulunan her§ey oldugunu soy
ledigi yukarda ger;mi§ti. Baz1 fakihler bundan yalmzca kurbagayr istis
na etml§ler, digerlerini miibah saym1§lard1r. Nitekim imam Ahmed ibn 
Hanbel, Ebu Davud ve Nesei'nin ibn Ebu Zi'b kanal1yla ... Abdurrahman 
ibn Osman'dan naklettikleri rivayette RasuluHah (s.a.) m kurbagayr 
oldiirmeyi yasaklad1g1 belirtilir. Nesei, Abdullah ibn Amr'dan nakleder 
ki; Rasulullah (s.a.), kurbagayr oldiirmeyi yasaklami§tlr ve .onun sesinin 
tesbih oldugunu soylemi§tir. Ba§kalan da dediler ki ·: Deniz avlarmdan 
ballk yenir, kurbaga yenmez. Bunun di§mda kalanlar iizerinde ihtilaf 
ettiler. Bir klSml digerlerinin de yenecegini soylerken, bir kiSffil yen
mez, dediler. 

Bazllarr· da dediler ki : Kara canliSma benzeyenlerden karada yen
mesi helal olanlanil. denizde de yenmesi hela.dir. Karadan benzerlerl 
yenmeyenler denizden de yerimez. Biitiin bunlar ~afii mezhebindeki 
c;e§itli gorii§lerdir. 
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Ebu Hanife der ki: Nas1l karada olen hayvan yenmezse, denizde 
olen de yenmez. Qtinkti Allah Teala'mn; «size, oHi eti haram klhnmt§
ttr'' kavli umumidir. Benzer bir de hadis varid olmU§tUr. f;)oyle ki; ibn 
Merduyeh Abdtilbaki kanallyla . .. Cabir'den nakleder ki; Rasulullah 
(s.a.) §oyle buyurmU§tur : Canll olarak avladt~mz §ey; oltinceye ka
dar onu yeyiniz. Denizin, olti olarak ytiztine att1g1 hayvanlar1 yemeyi
niz. Sonra ibn Merduyeh bu hadisi ismail ibn timeyye kanallyla ... 
Cabir'den · nakleder ki; bu rivayet mtinkerdir. tmam Malik, f;)afii ve 
Ahmed ibn Hanbel'in arkada§lan yukarda zikri ge~en Anber hadisine 
dayanarak ve aynca «denizin suyu temiz, oltisu' helaldirll hadisine bi
naen buna kar§l c;tkml§lardtr. i mam f;)afii, Abdurrahman ibn Zeyd ibn 
Eslem kanahyla ... Abdullah ibn Omer'den nakleder ki; Rasulullah (s.a.) 
§oyle buyurmu§tur : Bize, iki Olti ve iki kan helal k1llnrm§tlr. OlUler; 
bahk ve ~ekirge, kanlar da; ciger ve dalaktlr. Bu hadisi Ahmed ibn Han
bel, ibn Mace, Darekutni ve Beyhaki rivayet etmi§lerdir. Bunun pek 
~ok delilleri ve mevkUf rivayetleri vard1r .Allah en iyisini bilendir. ,, 

«ihramll bulundugunuz stirece, kara av1 size haram ktlmrm§tlr.n 
Yani ihramh iken lmrada avlanmak, sizin ic;in haramdtr. ihramh ki§i; 
kas1dll olarak avlanacak olursa, gtinahkar olur ve borc;lamr. Eger bil
meyerek avlanacak olursa, bor~lamr ama o avdan yemesi kendisi i~in 
haramd1r. Qtinkti av, kendisi ic;in olti mesabesindedir. imam Malik'e ve 
iki kavlinden birinde f;)afii'ye gore; hem ihramh, hem de ihramstz olan
lar i~in bu avdan yemek haramd1r. Ata, Kas1m, Salim, Ebu YU.Suf, Mu
hammed ibn el-Hasan ve digerleri de bOyle demi§lerdir. Eger ihramll 
ki§i; onu biittintiyle veya ktsmen yiyecek olursa, ceza gerekir mi gerek
mez mi konusunda bilginlerin iki gorti§ti vardtr. Birincisine gore; ceza 
gerekir. Qtinkti Abdtirrezzak, ibn Ctireyc kanallyla Ata'dan nakleder 
ki; eger ihramll, avm1 keser ve ondan yerse; iki keffaret vermesi gerekir. 
Bir grup ta bu kanaata' zahib olmU§lardlr. ikincisine gore; aynca ye
mekten dolayt ceza gerekmez. Bu Malik ibn Enes'in kanaatldlr. Ebu 
Orner ibn Abdtilberr der ki: Cumhur-u Ulema ile §ehirlerdeki fukaha
mn mezhebi de budur. Sonra Ebu Orner, meseleyi §oyle bir yone sevk 
eder ve der ki: Ki§i, hadd uygulanmadan once; bir kere zina etse, sonra 
yine zina etse, sonra yine zina etse; ona, tek bir hadd vurulur. Ebu 
Hanife de der ki: Yedigi miktarm bedelini odemesi gerekir. Ebu Sevr 
ise §Oyle der: ihramh ki§i, av1 Oldtirecek olursa; ona avm cezas1 verflir 
ve o avdan yemek kendisine helal olur. Ne var ki ben, Rasulullah (s.a.) . 
dan duydugum bir haberden dolay1, ihramlmm oldtirdi.igi.i avmdan ye
mesini ho§ kar§Ilamam. Rasillullah der ki: Sizin i~in avlamlmad1g1 veya 
sizin avlanmad1~mz kara av1; size helald1r. Bu hadisin a91klamas1 ilerde 
gelecektir. Ebu Sevr'in bu hadisi; ihramh iken avlanarun oldi.irdi.igi.i hay
vanm etinin mi.ibah olacag1 kanaatma delil getirmesi garibtir. ihramh-
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dan ba§kalanrun o etten yeyip yemeyecegi konusu ise ihtilafhdir. Daha 
once, bunun men'edildigini yukarda a~lklarm§tlk. Ba§kalan da derler 
ki : Bu hayvan, katilden ba§kasi i~in, mubahtlr. 0 ba§kas1; ister ihramll 
olsun, ister ihra.ms1z olsun. Yukardaki hadis bunu gosterir. Allah en 
iyisini bilendir. 

Helal olan bir ki§i, bir av1 avlay1p ihramh olan birine hediye edecek 
olursa; baz1Jan, bunun mutlak §ekilde mubah oldugu kanaabrt1 serd 
etmi§lerdir. Kendisi i~in avlanrni§ olup olmad1g1 hususunda aymm yap
marni§lardir. Ebu Orner ibn AbdUlberr bu gorti§u Orner ibn Hattab, 
Ebu Hureyre, Zubeyr ibn Avvam, Ka'b el-Ahbar, Mucahid, Ata ve bir 
rivayete gore; Said ibn Ctibeyr'den nakletrni§tir. KUfe'lilerin de bu 
gorti§te oldugunu ~oylemi§tir. ibn Cerir Taberi .der ki : Bize Muhammed 
ibn Abdullah .. . s "aid ibn Museyyeb'den nakletti ki; Ebu Hureyre'ye; 
ihrams1z olan ki§inin avlad1g1 avm etini, n1ramll ki§inin yeyip yemeye
cegi sorulmu§. 0 da yenebilecegine dair fetva vermi§tir. Sonra Orner 
ibn Hattab'a rastlarni§ ve ona durumu anlatrni§. Hz. Orner demi§ ki : 
~ayet onlara, ba§ka bir §ekilde fetva vermi§ olsaydm ba§Im k1rard1m. 

~a§kalan da derler ki: ihramll ki§inin; hi~bir §ekilde av eti ye
mesi caiz degildir. Bu ayet-i kerime'nin umumi olu§una binaen onlar, ih
ramlmm mutlak §ekilde av e~i yemesini yasaklami§lardlr. Abdurrezzak 
der ki: Bize Ma'mer ... Abdullah ibn Abbas'dan nakletti ki; o, ihramh 
ki§inin av eti yemesini mekrUh sayarrni§. Bu konu muphemdir, dermi§ . 

. Bununla Allah Teala'nm «ihramh bulundugunuz surece; kara av1, size 
haram kilmrni§tirn kavlini kasdedermi§. Abdtirrezzak der ki: Bana 
Ma'mer, Zuhri kanahyla Abdullah ibn Omer'den nakletti ki; o, her 
halukarda ihramll ki§inin av eti yemesini mekruh sayarmi§. Ma'mer, 
Eyyub kanallyla Abdullah ibn Omer'den benzer bir rivayeti nakleder. 
ibn Abdillberr der ki : Tavlls ve Cabir ibn Zeyd de boyle demi§lerdir. 
Sevri, ishak ibn Rahuyeh de, bir rivayete gore bu gorti§U benimsemi§
lerdir. Ebu Talib oglu Ali'nin de bu kanaatte oldugunu ibn Cerir ... 
Said ibn Mtiseyyeb'den naklettigi §U ifadede belirtir: Hz. Ali, her 
halukarda ihramll ki§inin av eti yemesini mekruh sayard1. 

imam Malik, ~afii, Ahmed ibn Hanbel ile bir rivayete gore ishak 
ibn Rahuyeh ve Cumhur-u Ulema; ihramll olmayan ki§i av1 avlarken 
ihramhya vermeyi kasdetmi§se, ihramh olanm o av1 yemesi eaiz de
gildir, derler. <;tinkti Sa'b ibn Ctisame'nin naklettigi hadiste Hz. Pey
gamber'e Ebva'da veya Veddan'da bulundugu s1rada bir yaban mer
kebi h~diye edilmi§; Rasulullah bunu geri iade etmi§. Sonra ytizundeki 
degi§ikligin farkedildigini anlaymca; buyurmu§ ki : Biz_ bunu size, 
sadece ihramh oldugunuz ic;:in geri iade ediyoruz. Bu hadis, Buhari ve 
Mtislim'in Sahih'lerinde de tahric edilmi§tir ve· degi§ik lafzi vard1r. 
Bunun §eklini bilginler §byle ifade ederler : Hz. Peygamber bu yaban 
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merkebinin, kendisi ic;in avlamld1gm1 zannetmi§ ve bu sebeple iade et
mi§tir. Eger kendisi ic;in avlamld1gm1 zannetmemi§ olsayd1; bundan ye
mesi caiz olurdu. Nitekim bu konuda Ebu Katade; ihramh olmad1~ sl
rada bir yaban merkebini avlaml§ ve arkad~lan da ihramh imi§ler. 
Onun avm1 yemekten kac;mml§lar. Sonra Hz. Peygamber'e durumu sor
mU§lar; Rasulullah (s.a.) §oyle buyurmu§ : Sizden biriniz onun yerini 
g05terdiniz mi? Veya olduriilmesi konusuna yard1mc1 oldunuz mu? Onlar 
hay1r, demi§ler. Bunun iizerine Rasillullah (s.a.) : Oyleyse bundan 
yeyin, demi~ ve Hz. Peygamber de ondan yemi§. Bu k1ssa Buhari ve 
Miislim'in Sahih'lerinde birc;ok laf1zla yer ahr. 

imam Ahmed der ki: Bize Said ibn Mansur ve Kuteybe ibn Said ... 
Cabir ibn Abdullah'dan naklettiler ki; .Rasulullah (s.a.) §Oyle buyur
In.U§ : ·- Hatta Kuteybe Hz. Peygamber'in §oyle bu~urdugunu dedim, 
diye rivayet etmi§tir.- Kara av1, sizin ic;in helald1r. Said der ki : ih
ramh iken kara av1 sizin ic;in helald1r. Yeter ki, onu siz avlaml§ olma
yaslmz veya o sizin ic;in avlamlml§ olmasm. Ebu Davud, Tirmizi, Nesei 
de topluca Kuteybe'den bu hadisi rivayet ederler. Ancak Tirmizi der ki: 
Muttalib'in Cabir'den hadis duydugunu bilmiyoruz. Muhammed ibn 
idris e§-~afii de bu hadisi Amr i bn Ebu Amr kanahyla ... Cabir'den ri
vayet ettikten sonra; bu konuda en giizel ve en c;ok kendisine k1yas 
yap1Imas1 gereken hadis budur, der. Malik ... Abdullah ibn Ebu Bekr 
kanahyla Abdullah ibn Amir'den nakleder ki; o, §Oyle demi§: Ben, Os
man ibn Affan'1 bir yaz gunu ihramh iken gordum. Yiiziine bir erguvan 
parc;as1 ortmii§tii. Sonra ona bir av eti getirildi. 0, arkad~larma; ye
yiniz, dedi. Arkada§lan, sen yemiyor musun? dediklerinde; o, ben sizin 
gibi degilim, c;unkii av benim ic;in avlanrm§tlr, dedi. ibn Cerir merhum, 
Allah'm ihramhya haram k1ld1g1 avm §ekli konusunda degi§ik bir riva
yet naklederek §6yle der : Baz1Ian da dediler ki : Kara av1, kara ve de
nizde y~ayan her avd1r. Deniz av1 ise; yalmzca suda y~ayan, karada 
ya§amayan ve suya s1gman avd1r. imran ibn Cerir de Ebu Miclez'in bu 
ayet konusunda §6vle dedigini rivayet eder : Karada ve denizde y~a
yan hayvan avlanmaz. Suda ya§ayan ise avlamr. Ata der ki : Karada 
ya§ayan hayvam ihramh oldiirurse, ona ceza gerekir. Bunlar kaplum
baga, kurbaga ve yengec; gibi hayvanlardlr. Bazllan da dediler ki : Kara 
av1, denizden c;ok karada ya§ayan hayvanlarm av1d1r. ibn Ciireyc'in 
§oyle dedigi rivayet edilir: Ben Ata'ya bahkc;1l ku§unun kara av1 m1, 
deniz av1 m1 oldugunu sordum. 0 dedi ki, nerede c;ok ya§Iyorsa oranm 
av1d1r. Ata ibn Ebu Rebah der ki: Nerede c;ok yumurtluyorsa, o hayvan 
oraya aittir. 

((Hem huzuruna vanp toplanacagm1z Allah'tan korkun.>> ibn Cerir 
der ki : Allah Teala §oyle buyuruyor : Ey insanlar Allah'tan korkun, 
O'na itaat ederek kendisinden sakmm, emrettigi farzlan yerine getirin. 
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Peygamberimiz Hz. Muhammed'e indirmi§ oldugu bu kitabta yasakla
ffil§ oldugu; i~ki, kumar, dikili ta§lar, fal oklarr ve ihramh iken kara 
ve deniz aVI oldiirmek gibi diger yasaklardan da sakmm. Qiinkii done
ceginiz yer Allah'd1r. Allah kendisine isyan edi§inize gore sizi cezalan
dmr. itaat etmeniz halinde de size sevab verir. 

«Allah; Ka'be'yi, o haram evi insanlar i~in hayat ve giiven kaynag1 
k1ld1. Keza o haram olan ay1 da, kurbam da, boynu bagh kurbanhklan 
da.» 

~am yiice alan Allah buyuruyor ki: .Allah Teala haram olan evl 
yani Ka'be'yi, dayanag1 olmayan insanlar i~in dayanak yeri klld1. Gii~
liileri zayiflardan, iyileri kotiilerden, mazhlmlan zalimlerden koruya
cak, koruyucusu bulunmayanlarm s1gmag1 k1ld1. 0 haram olan ay1 da, 
kurbam da, boynu bagh kurba.nliklan da. Bunlardan herbiriyle bir 
kiSim insanlan bir kiSnnndan ahkoydu. Her ne kadar bunlar birbirine 
bagh degilseler de bunlan dinlerinin i§aretleri, diinya i§lerinin fayda
lanna olarak bOylece kararla§tlrdi. Miicahid'den §oyle .dedigi rivayet 
edilir .: Ka'be'ye bu adm verilmesinin sebebi; dortgen olmasidir. Benzer 
bir rivayet ikrime'den de nakledilir. . 

ibn Cerir der ki : Ka'be deyince, biitiiniiyle Harem-i ~erif kasdolu
nur. Allah 'l'eala, buray1 haram klldigi i~in ona har~m adm1 vermi§tir. 
Qiinkii orada avlanllmasi, ka~amn tutulmas1 ve agacm kopanlmasi ha
ramdir. ibn Cerir Taberi «Ins~lar i~in hayat ve giiven kaynag1 de
mek» anlamma gelen ( ..,..L.:.U L.L:.i . ) ifadesini, ( ri_,.&I\ ) keli
mesiyle tefsir etmi§tir. Bu konuda bir~ok hadis te rivayet etmi§tir. Ni
tekim Hennad der ki : Bize Ebu Zaide... Miicahid'den nakletti ki; o, 
«insanlar i<;in hayat ve giiven kaynagi klldl» kavlinin; insanlar i~in 
dayanak, anlannna geldigini saylemi§tir. Said ibn Ciibeyr ise, insanla
rm dini i~in bir fayda anlannna geldigini soyledigi gibi, dinleri i~in bir 
§iddet §eklinde $6yledigi de rivayet edilir. ibn Abbas der ki : insanlar 
i~in dayanak olmas1 demek; oraya yonelenin emin olmas1 Cieniektir. 
Aynca ibn Abbas'tan bunun, dinleri i~in bir dayanak, hacclan i~in bir 
i§B.ret, anlamma geldigini soyledigi de rivayet edilir. Siiddi der ki : 
Allah Teala, bu dordiinii insanlar i~in dayanak; yani i§lerinin dayan
digi ana nokta kilmi§tlr. ibn Cerir der ki: Bu ifadeler, her ne kadar 
sayleyenlere ·gore degi§ik ciimlelerle soylenmi§ olsa da, hepsinin anlaml 
bizim saylemi§ oldugumuz §eydir ki, . dayanaktan maksad; bir §eyin ya
§amasimn uzerine kaim oldugu §eydir. Nitekim en biiyiik kral, emri 

-altmda· bulunan tebaas1mn dayanag1d1r. QU:nkii onlarm i§ini diizenle
yen, mazhlmlardan zalimleri allkoyan, azgmlarm §errini onleyen kral-
9Jr. Keza Ka'be, haram aylar, kurbanllklar ve kurban da boyledir. Ca
~iliyyet devrinde araplarm i§leri bunlar iizerme dayamyordu. islam 
devrinde de miislUmanlarm hacclarmm alameti, ibadet ve namazlarm-
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da yoneld*leri nokta ve farz ibadetlerinin tamamland1g1 klbleleridir. 
Sonra ibn Cerir der ki : Bizim soyledigimizi te'vil ehli bir topluluk da 
soylemi§tir. Nitekim Bi§r ibn Muaz ... Katade'den nakleder ki; o, bu 
ayeti §6yle yorumlami§tlr. Allah · bu engeUeri, cahiliyyet devrinde ih
sahlarm arasma koymu§tur. 0 donemde bir ki§i, ne kadar sue; i§lerse 
~lesin, Harem-i ~erif'e SI~nd1g1 takdirde kimse ona yakla§maz ve el. 
uzatmazd1. Ki§i haram ayda babasmm katiliyle kar§Ila§Sa; katile el 
uzatm.az ve sald1rmazd1. Yine Ka'be'ye gitmek istediginde; k1ldan bir 
c;elenk orer ve ba§ma gec;irirdi. Bu, onu herkesten muhataza eder ve 
ahkoyard1. Evine dontinceye kadar kimse ona-bir§ey demezdi. i§te bu 
dort §eyi Allah cahiliyyet devrinde insahlarm ara;sma engel olarak koy
mu§tu. Ebu Zeyd ve ibn Abbas'dan da ooylece rivayet edilir. 

Surenin ba§mda; haram ay ve boynu baglanan kurbanhklar ko
nusu gec;m!§ti. 

«Bilin ki; Allah gerc;ekten azab1 c;ok c;etin oland1r. Ve Allah, ger-
c;ekten Gafur'dur, Rahim'dir.» · 

ibn Cerir der ki: ~am ytice olan Allah; buyuruyor ki: Ey insanlar; 
biliniz ki, goklerde ve yerde olahlan bilen Rabbmiza yaptigmiz gizli 
ac;1k amellerden . hic;birisi sakh degildir. Sizi cezaland1nnak tizere bun
Ian bir bir Slralamaktadir. O'na isyan edenlere; cezas1 pek c;etindir. 
Kendisine kar§l gelmekte direnenieri, cezalandmr. Kendisine s1gm1p 
itaat edenlerin de, giinahlanm bagi§lar. SU<;:lanm orter, kotiiltiklerinden 
vazgec;er ve Allaha s1g1mp tevbe ettikten sonra, daha once i§lemi§ ol~ 
duklan gtinahlanm cezalandirmaytp kendilerine merhamet eder. 

«Peygamberin vazifesi; sadece tebligdir. Allah, sizin ~Ikladiklan
mzi da, gizlediklerinizi de bilir.» ~ani ytice olan Allah Teala'mn kulla
rma bir ba§ka tehdid ve azab haberi. Allah Teala demek istiyor ki : Size 
gondermi§ oldugumuz; peygamberimize herhangi bir sorumluluk yoktur. 
Ey insanlar; peygamberimiz sizi, huzurumuzda c;arpllaca~mz azabdan 
dolay1 korkutmaktadir. Biz de ohlan size haberci olarak g()ndennek 
suretiyle tutunabileceginiz delillerinizi ve mazeretlerinizi yok etmek 
istiyoruz. Peygamber, sadece bizim risaletimizi teblig eder. Sonra isyan 
edenlere; ceza vermek, itaat edenlere sevab yazmak bize aittir. 

((Allah, sizin a(!Ikladiklarmizl da, gizlediklerinizi de bilir.» Sizden; 
gonderdigimiz elc;ilerin yap1lmasm1 emrettigi §eyleri kabul edip yaparak 
itaat edenlerle; peygamberlerimizin buyruklanna isyan edip yapilma
smi emrettigi §eyleri terkedenlerin kimler oldugu bize gizli degildir. 
Qtinkti biz, sizden kim ne yaparsa; onun yaptlgm1 biliriz. Organlanmn 
di§a vurdugunu, dilinin soyledigini gortiriiz. ic;inizde saklanmi§ olan 
iman ve ktifrti, yakin, §ek ve nifak da bize gizli degildir. ~am ytice olan 
Allah buyuruyor ki : Kim bOyle yaparsa yapsm, gogiislerin gizledikleri, 
ruhlarm yaptlklarmdan ac;1ga c;1kan ameller Allah'a sakll degildir. Gok-
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lerde ve yerde bulunanlann hepsini bilir. Sevab ve ceza O'nun elindedir. 
Korkulmaya enc;ok laYik olan, i.syandan kac;m1llp itaata en c;ok hakkl 
olan Allah'du. 

BE5iNCi CiLDiN SONU 
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